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 حتذير هامّ 

ل يقصد مهنا بشلك مبارش أ و غري مبارش أ ن و ،هدفها تعلميّي حبت املعلومات اليت يتضّمهنا هذا الكتاب

 عمتدم  ارسعىل استشارة طبيبك اخلاص أ و أ ّي ممدوما احرص  .عن الاستشارة الّطّبّية تكون بديال

كل الّطبيب  وصفه ياذل العالجبرانمج أ و توقف  ،اجديد يّاعالج  ابرانجمللخدمات الّطّبّية قبل أ ن تبدأ  

املعلومات اليت يتضّمهنا هذا الكتاب ل ف ،تقلقك حّصّية أ عراضأ ّي  عنطبيبك  اس تفرس منو  ،اسابق

 يقصد مهنا أ ن تس تعمل ل هداف التّشخيص الّطّّبّ أ و العالج.
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 مقدمة النّسخة العربّية

 يم بدر

أ زمة حقيقيّة، تشري الإحصائّيات العاملّية اإىل أ ّن اذّلكور اليوم يزحفون خلف الإانث يف الإجنازات ادّلراس ّية عامل الّرجوةل يف 

جلامعّية، ويف لّك أ حناء واملهنّية، يف لّك ال عامر، ويف اكفة املس توايت التّعلميّية من ادّلراسة الابتدائّية وحّّت مس توى ادّلراسة ا

 العامل.

انقوس اخلطر يف حمارضته الّشهرية "زوال الّرجال" اليت أ لقاها  "فيليب زميباردو"مل النّفس ادّلكتور دّق الباحث يف ع

ّبان اليوم، فاذّلكور ٢٠١١عام ( (TED Talks "مؤمتر تيد"يف  كام -م حني حتّدث عن معق ال زمة اليت تواجه الفتية والش ّ

ّبان اذلين ينجحون يف أ كرث عرضة للفشل يف ادّلراسة أ و التّخ -أ وحض زميباردو ّّل عن طلب العمل يف سّن مبكّر، ونس بة الش ّ

متام ادّلراسة واحلصول عىل درجة الّشهادة اجلامعيّ  قد أ فادت دراسة طويةل ال مد أ جريت بني ة أ قّل من نظرياهتم من الفتيات، و اإ

٪ من النّساء يف ٣٣معية، مقابل ا قد حصلوا عىل الّشهادة اجلاعام ٢٧٪ من الرجال يف سّن ٢٥أ ّن م ٢٠١٢-١٩٩٧عايّم 

 خّرجيي اجلامعات مه من النّساء.٪ من ٦٠نفس الّسّن، ويف أ سرتاليا وكندا 

ّبان عند حماوةل اإجياد وظيفة اثبتة أ و حتديد مسار حياهتم املهنّية، هذا عدا عن أ ّن الكثريين مهنم يفشلون   ويعاين الش ّ

قامة عالقة عاطفيّة -أ و جيدون صعوبة مّجة- أ جري اس تفتاء  اإىل العزوبّية حّّت سّن متأ ّخرة.انحجة وتكوين أ رسة، بل يركنون  يف اإ

٪ مهنم من الّرجال، وأ كرث من نصف املشاركني اكنوا ما بني ٧٦م وشارك فيه عرشون أ لف خشص ٢٠١١عىل الإنرتنت عام 

ّبان ليس دلهيم أ ّي اهامتم ٣٤-١٨ قامة عالقة عاطفيّة طويةل ال مد، وليس  عاما، أ ظهرت نتاجئ الاس تفتاء أ ّن العديد من الش ّ ابإ

 دلهيم رغبة ابلّسعي للّزواج، أ و الإجناب، أ و أ ن يصبحوا أ رابب أ رس، أ و حّّت جمّرد الاس تقالل يف حياهتم. 

احلافز  الإانث يتفّوقن عىل اذّلكور أ اكدميّيا وهمنيا ل ّول مّرة يف التّارخي، واملشلكة ال ساس ّية أ ّن اذّلكور اليوم يفتقرون اإىل

 .  حاق ابلّركبوادّلافع اذّلايّت لل

ال فالم  ومشاهدة لكرتونّيةلعاب الإ ن ال  عىل الإاثرة النّامجة موالفتية  بيةعزى زميباردو هذه الّظاهرة اإىل اإدمان الّص 

ماكنه أ ن يفتح الفتوح وحيقّق الإ  الإابحيّة عىل الإنرتنت، جنازات من بني جدران ملاذا خيرج وياكحف لينجح ويثبت ذاته اإذا اكن ابإ
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 جحرته! 

نوات  ابلإضافة اإىل ظاهرة الّضعف املهين وال اكدميّي، فاإّن ظاهرة أ خرى فاجأ ت ال وساط الّطّبّية والعلمّية يف الس ّ

ّّنا ظاهرة تف ّبان ال خرية وأ خذهتم عىل حني غّره، اإ  تواترت التّقارير يفو اليافعني حتت سن ال ربعني. ّّش العجز اجلنيّس بني الش ّ

يف أ مراض العجز اجلنيّس  -وغري مرّبرة-ال وساط الّطبّية، سواء من ابحثني أ و أ طّباء ممارسني أ و اختصاصينّي عن زايدة كبرية 

باب واليافعني، وبدرجة مل تعهدها ال وساط الّطّبّية من قبل، بل وفاقت يف بعض ادّلراسات نسبهتا  بش ّّت أ نواعها يف فئة الش ّ

عاما  ٤٠-١٨م اكنت نس بة العجز اجلنيّس دلى الّرجال ال وروبّيني يف سن ٢٠١١كرب س نّا، ففي عام يف الفئات العمريّة ال  

٪، ٣٠عاما أ ن نس بة العجز اجلنيّس تصل اإىل  ٢٤-١٨٪، ووجدت دراسة سويديّة مشلت ش ّباان يف سّن ٢٨-١٤ترتاوح بني 

عاما بأ ّّنم يعانون من  ٢١-١٦٪ من املراهقني اذّلكور يف سّن ٥٣,٥رّصح  م٢٠١٤أ جريت يف كندا عام  أ خرى ويف دراسة

 أ عراض تويح بوجود مشالكت جنس ّية.

ويف مسح شامل لل حباث والتّقارير املتعلّقة هبذا املوضوع من مصادر متعّددة يف الّطّب الرّسيري، وعمل الإدمان، 

أ ّن العوامل التّقليديّة اليت تفرّس  -م٢٠١٦التّقرير اذلي نرش عام يف -وعمل النّفس، وعمل الاجامتع، اس تنتج فريق البحث 

مثل تقّدم الّسن، وأ مراض القلب والّسكري وتصلّب الرّشايني، والّسمنة، والتّدخني، -مشالكت العجز اجلنيّس دلى الّرجال 

ّبان أ مراض العجز اجلنيّس دلىمل تعط تفسريا مقبول لالرتفاع احلاّد يف عدد حالت  -وزايدة نس بة ادّلهون يف ادّلم  الش ّ

اليافعني، وابلتّايل فال بّد أ ّن هناك مسبّبات أ خرى. وقد أ مجع الباحثون عىل أ ّن الانتشار الكبري لظاهرة مشاهدة ال فالم 

 وجود تقارير الإابحيّة عىل الإنرتنت بني أ فراد هذه الفئة العمريّة قد يكون املسبّب الفعّّل ملشالكت ال داء اجلنيّس، وخاّصة يف

 ل داء بعد التّوقّف عن مشاهدهتا.تؤكّد حتّسن ا

ال طّباء ل يربطون بني  ال كرثيّة العظمى منهذا عىل صعيد ال حباث ال اكدميّية، ولكن عىل صعيد املامرسة العملّية فاإّن 

أ خّصايئ ،  ادّلكتور طارق ابشاالإابحيّة ومشالكت ال داء اجلنيّس دلى الّرجال. وقد عرّب عن هذه املعضةل ال فالم مشاهدة

وعن احلرية اليت انتابته عند معاجلته ل مراض  ض املساكل البولّية والتّناسلّية،املساكل البولّية والتّناسلّية يف معهد ميتش يغان ل مرا

 يقول:الم الإابحيّة، العجز اجلنيّس النّاجتة عن مشاهدة ال ف

باب، وحتت سّن مل يدر خبدلي أ ّن يوما ما س يأ يت اإىل عياد" يت العديد من املرىض يف ريعان الش ّ
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ال ربعني، يش تكون من العجز اجلنيّس بأ شاكل خمتلفة. كطبيب متخّصص يف معاجلة أ مراض املساكل 

البولّية والتّناسلّية، وأ مارس الّطّب يف الولايت املتّحدة، فأ ان معتاد عىل معاجلة أ مراض العجز اجلنيّس 

جال ال كرب س نّا. عادة ما يكون هذا النّوع من العجز اجلنيّس مصاحٌب وضعف الانتصاب دلى الرّ 

ل مراض عضويّة مثل ارتفاع ضغط ادّلم، وأ مراض القلب والرّشايني، وأ مراض اجلهاز العصّّب، أ و أ ّي 

ل أ يّن اليوم أ عاجل عددا كبريا من الّرجال حتت سّن ال ربعني يعانون من  مرض أ خر هل أ س باب خارجيّة. اإ

وقد صدمين هذا ال مر ل يّن أ فرتض أ ّن نس بة  نيّس يف غياب أ ّي مرض عضوّي أ خر،ض العجز اجل أ مرا

يف هذا اجملال أ جريت عام  ٪ حبسب دراسة شامةل٢العجز اجلنيّس دلى هذه الفئة العمريّة ل تتعّدى 

 م.٢٠٠٢

عدم قدرهتم عىل ال عراض الرّسيريّة للعجز اجلنيّس متعّددة بشلك كبري، بعض الّرجال يش تكون من 

الانتصاب أ ثناء امجلاع، ولكهّنم قادرون عىل ذكل أ ثناء مشاهدة ال فالم الإابحيّة، والبعض ل يمتكن من 

يّة،الوصول اإىل اذّلروة أ ثناء امجلاع، ولكهّنم قادرون عىل ذكل  وبعضهم  عن طريق ممارسة العادة الرّسّ

ن اخليال، جيهش بعض الّرجال ابلباكء ومه الّرغبة اجلنس ّية. وكرضب م حاّد يف يش تيك من تديّن 

 يد من مرضاي تطّورت دلهيم أ ذواق وميوليتساءلون عن حقيقة ميوهلم اجلنس ّية، وذكل ل ّن العد

جنس ّية خمتلفة متاما مّعا عرفوه طوال حياهتم. ويف حني يش تيك البعض من تأ ّخر شديد يف القذف، يعاين 

ون مهنم اذلين يمتكّنون من حتقيق الانتصاب بدرجة اكفية أ خرون من القذف الرّسيع جّدا، واحملظوظ

وينعدم فيه الإحساس  ،يقولون أ ّن العضو اذّلكري يبدو وك نه خمّدر العالقة الّزوجيّةممارسة متكّهنم من 

ضافة اإىل ذكل يقول العديد مهنم رصاحة أ ّّنم ل يشعرون  دلرجة أ ّّنم ل يشعرون بذّلة امجلاع اإطالقا. اإ

متام امجلاع و ، مّي أ و أ ّي متعة يف عالقهتم بزوجاهتمبيل عاطف ليس هذا حفسب، بل اإّّنم ل يمتكنّون من اإ

ل اإذا صاحبه مشاهدة ملقاطع ، اليت شاهدوها يف تكل ال فالم ، أ و ختّيل للمامرساتاإابحيّة من أ فالم اإ

 فكّر ملّيا ابلنتحار. -ومه قةّل -واحملزن أ ّن عددا مهنم 

يمتتّع باكمل الّصّحة والعافية يُتَوقّع منه أ ن يكون قادرا عىل الّزواج، وممارسة اجلنس  الّشاّب اليافع اذلي

نشاء أ رسة، وعندما ختيب هذه التّوقّعات ينجم عهنا مشالكت  حّصّية ونفس ّية يف غاية بشلك طبيعّي، واإ

 اخلطورة.

أ ر مثلها يف س نوات التّدريب  لقد حرّيتين هذه احلالت اليت اكنت متّر عّّل يف العيادة، وذكل ل يّن مل

اجلامعّي يف لكّية الّطّب، ول حّّت يف س نوات التّدريب كطبيب مقمي، وذلكل فقد انطلقت يف همّمة جاّدة 

لقاء الّضوء عىل هذه الّظاهرة احملرّية، وقد تفاجأ ت حني وجدت أ حبااث ممتازة حول هذا املوضوع، واذلي  لإ

 شيئا. جخل أ يّن مل أ كن أ عرف عنه أ قّر بلك

يف البداية فعلت ما يفعهل معظم النّاس حني يوّدون معرفة يشء أ شلك علهيم: استرشت ادّلكتور 

. معظم املواقع اليت ظهرت يف نتاجئ البحث ال ّويّل ذكرت أ س بااب نفس ّية للعجز (Google®) "جوجل"

النّفيّس والاكتئاب اجلنيّس مثل احلرص النّفيّس أ و الاكتئاب، شككت هبذه املرّبرات ل ّن احلرص 

موجودان منذ زمن بعيد، ول ميكن ل ّي مهنام أ ن يفرّس تفّّش الّظاهرة اليت نراها اليوم يف هذه الفئة 
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. ويبقى الّسؤال اجلوهرّي: ما سبب زايدة حالت العجز اجلنيّس دلى رجال أ حّصاء ويف الّصغرية العمريّة

باب؟  ريعان الش ّ

"دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"، وقد ذهلت عندما عرفت أ ّن تعّمقت يف البحث حّت وجدت موقع 

لعجز اجلنيّس، يف البداية شككت يف الإصابة ابالإابحيّة و  ال فالم هناك ارتباطا تالزميّا بني مشاهدة

اكنت موجودة عىل مر العصور، ولكن بعد قراءة عدد من  اجلنس ّية حّصة هذه املعلومات، فالإابحيّة

لعجز اجلنيّس الإصابة ابالإابحيّة و  مشاهدة ال فالم ىل املوقع بدأ ت أ رى العالقة بنيال حباث اليت نرشت ع

م عندما ظهرت مواقع "التّيوب" الإابحيّة، ٢٠٠٦اكنت عام  -عىل ما يبدو-بوضوح أ كرب. النّقطة الفاصةل 

فالم الإابحيّة من مشاهدة ال   يف لّك احناء املعمورة اليت تصلها خدمات الإنرتنت واليت مكّنت الّرجال

 .، وبرّسيّة اتّمةدون قيد أ و رشط، ودون حّد، وبتجديد رسيع رسعة الربق

نّنا أ حياان نويص مرضاان بأ ن يشاهدوا  ابحيّة حّّت "تساعدمه" عىل الإ  فالمال  شعرت ابخلجل الّشديد، ل 

 البولّية والتّناسلّية، التّخلّص من أ عراض العجز اجلنيّس. حنن ال طّباء اخملتّصون يف معاجلة أ مراض املساكل

مشالكت العجز اجلنيّس دلى الّرجال، ولكنّنا مغّيبون متاما، ول  حلّ  واملتوقّع منّا أ ن نكون خرباء يف

 ناكد نعرف شيئا عن هذا اخلطر الاكمن اذلي هيّدد الّصّحة العاّمة."

 

 ! اجلنس ّية الإابحيّة

ّضعف املهين سبب من أ س باب ال يهو العجز اجلنيّس للّرجال؟ ضأ مرا سبّبت  عىل الإنرتنت الإابحيّةمشاهدة ال فالم 

ّّنا مشلكة عرصيّة بلّك ما وال اكدميّي لذّلكور؟  نوات ال خرية، اإ لقد شاع ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت بشلك كبري يف الس ّ

ّل  رئّياتامليف اللكمة من معىن، ورمغ أ ّن  ختتلف ّمّك  -يف وجود الإنرتنت الرّسيعة- أ ّّنا اليوم الإابحيّة موجودة منذ غابر ال زمنة اإ

هو الّسبب يف أ ّن تأ ثريها أ يضا خمتلف مّعا اكن معهودا  -كام يرى الباحثون-ونوعا عن لك ما عرفته الإنسانية عرب العصور، وهذا 

 هتا بشلك ظاهر أ كرث من النّساء؟الذا يعاين الّرجال من ويلامفالإابحيّة متوفّرة ومتاحة للجميع،  املوادّ  يف الّسابق. ولكن

أ ويج "الباحثان  أ جرىمن املؤكّد أ ّن بعض النّساء يشاهدن ال فالم الإابحيّة، ولكن بنس بة أ قّل بكثري من الّرجال. 

دراسة حتليلّية ل ربعامئة مليون معلّية حبث عىل الإنرتنت، فوجدا أ ّن مخسة ومخسني  م٢٠١١عام  "ساي جادام"و "أ وجاس

ابحيّة، ووجد الباحثان أ ّن الّرجال يبحثون عن الّصور وال فالم١٣مهنا )مليون  ّية أ كرث من اجلنس   ٪( اكنت حبثا عن مواّد اإ

ل أ نّه عندما يتطلّب ٪ من مراتدهيا مه م٧٥.  ويف حني تقّدر بعض املواقع الإابحيّة أ ّن ١ اإىل ٦النّساء مبعّدل  ن الّرجال، اإ

٪ فقط مملوكة ٢٪ من بطاقات الئامتن اليت تس تعمل لدّلفع عىل تكل املواقع ميلكها رجال، مقابل ٩٨دفع مقابل ماّدّي فاإّن ال مر 
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 فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت فاإّّنا مشلكة ذكوريّة ابدّلرجة ال وىل.ال  لنساء. عندما يتعلّق ال مر مبشاهدة 

 وماذا عن ال طفال؟

م تقريرا ذكرت فيه أ ّن ال طفال ال ن يقضون أ مام الّشاشات ما ٢٠١٣نرشت ال اكدميّية ال مريكيّة لطّب ال طفال عام  

بني تصفّح وسائل التّقنيات احلديثة، والتّلفاز، والهاتف اذّليّك، وقتا أ طول مّما يقضون عىل مقاعد ادّلراسة، ويأ يت ذكل يف املرتبة 

ز الّزمن اذلي يقضيه الّطفل أ مام الّشاشة ساعة اإىل الثّانية بعد عدد ساعات النّوم. ورمغ أ ّن ال اكدميّية تويص بأ ن ل يتجاو 

 ٨س نوات يقيض ابملعّدل حوايل  ١٠-٨ساعتني يوميّا، اإل أ ّن بعض ال طفال يقضون أ ضعاف هذه املّدة، فالّطفل يف سّن 

 ساعة يف اليوم. ١١ول قد يتجاوز ساعات يف اليوم أ مام الّشاشات، واملراهقون يقضون وقتا أ ط

عاما ميلكون هاتفا خلواّي، وأ ّن أ كرث من نصفهم يرسلون  ١٧-١٢٪ من اليافعني يف سن ٧٥ير أ ّن كام أ ورد التّقر 

ابملعّدل مخسني رساةل نّصّية يوميّا، وأ ّن ثلث هؤلء يس تخدمون الهاتف لدّلخول عىل الإنرتنت، ورمغ ذكل فقد أ قّر ثليث 

 تخدام التّقنّيات املتوفرة هلم.اس   ال طفال بأ ّن وادلهيم ل يضعون هلم أ ّي قوانني أ و قيود حتمك

 ١١هو  ل ّول مّرة الإابحيّة ال فالم اإذا عرفت أ ّن متوّسط معر الّطفل عند مشاهدته  -واحلاةل هذه-فهل تس تغرب 

هق.  عاما فقط؟ ومع التّقّدم يف الّسّن ووصوهل مرحةل البلوغ، يصبح ارتياد املواقع الإابحيّة نشاطا يوميّا يف حياة الّشاّب املرا

ّن ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت ظاهرة ل ياكد يسمل مهنا أ حد، واملؤسف أ ّن أ عدادا مزتايدة من ال طفال يقعون حضّية  اإ

حاول يف عام  "س ميون لجونيس"لإغراهئا.  وحّّت تقّدر جحم املشلكة، فاعمل أ ّن الباحث ال اكدميّي يف جامعة مونرتايل ادّلكتور 

باب مقارنة بغريمه، وبعد أ شهر من البحث مل  م اإجراء٢٠١٠ دراسة ملعرفة الفرق يف سلوك مراتدي املواقع الإابحيّة من الش ّ

 الم الإابحيّة، وأ لغيت ادّلراسة!يمتكن من اإجياد شاّب واحد يف سّن ادّلراسة اجلامعّية ل يشاهد ال ف

ّدي اإىل هذه النّتاجئ تؤثّر سلبا عىل مشاهدهيا وتؤ ولكن ما هو رضر ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت؟ وكيف 

 الاكرثّية؟

يّة،  ةعىل الإنرتنت لها جاذبّية كبرية بسبب س ت اجلنس ّية الإابحيّة عوامل اجمتعت لها ومزّيهتا عن غريها: اخلفاء والرّسّ

دهتا، وكوّنا مثرية وهمّيجة للّشهوة. مبعىن رخص الثّمن، اجلرأ ة يف املاّدة املعروضة، تقبّل اجملمتع لها، قابلّية الإدمان عىل مشاه

ّي خشص أ ن يشاهد ماكن اإ الإابحيّة عىل الإنرتنت يف خلوة بيته ودون أ ن يراه أ حد، مل تعد هناك حاجة اإىل  ال فالم أ خر، ابإ
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 ، وبكرثة،رة جّماانّية، فهيي متوفّ اجلنس   رئّياتاذّلهاب اإىل دور العرض أ و اإىل املكتبات وحماّل بيع الكتب من أ جل احلصول عىل امل

 وسهةل املنال.

عىل الإنرتنت توفّر متعة بال مثن، ومتكّن الّشخص من جتنّب التّعامل املبارش مع النّساء، أ و حتّمل  اجلنس ّية الإابحيّة

مشاهدة  تاكليف الّزواج ورعاية ال رسة، ويف احلالت اليت يفتقر فهيا الّشخص اإىل الإماكنّية املاديّة للّزواج فقد جيد الّشاّب أ نّ 

ىل حني ميرسة.  ولكّن اجلرأ ة والإاثرة الّزائدة عن احلّد اليت متزّي املواّد الإابحيّة املعروضة الإابحيّة يه البديل املناسب اإ  ال فالم

الإابحيّة  وابلتّايل يقبل الّشخص عىل مشاهدة ال فالمعىل الإنرتنت جتعل أ نشطة احلياة ال خرى تبدو ابهتة وممةّل ابملقارنة، 

تعي ذكل جيّدا،  اجلنس ّية الإابحيّة . ورشاكت صناعةيف ذكل ادّلراسة ال اكدميّية مبا، بشلك مزتايد، وهيمل أ نشطة احلياة اليوميّة

، ول نمتكّن من التّوقّف عن مشاهدهتا، متاما كام يقّدم نصل اإىل مرحةل الإدماناجمّلانّية اإىل أ ن نتجات بل وتسعى اإىل اإغراقنا ابمل 

وزايدهتا. واليوم، فاإّن أ كرث حضااي هذه  ،دها يضمنون اس مترار املبيعاتجّتار اخملّدرات بضاعهتم جّماان لزابئهنم حّت يدمنوا، وبع

 فوةل.الّصناعة القذرة مه أ بناؤان، وفذلات أ كبادان اذلين مل يتجاوزوا بعد سّن الطّ 

مشاهدة ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت تقلّل حامس الّشاب لدّلراسة ال اكدميّية، وتضعف دليه احلافز اإّن وهكذا، ف

 حبيثجّد والنّجاح، وتفقده الّرغبة يف الّزواج الرّشعّي وتأ سيس أ رسة، وقد تقوده اإىل الإدمان عىل مشاهدة ال فالم الإابحيّة لل

بل  ،فلن يمتكّن من ذكل، حّّت مع وجود ال رضار اجلسمّية والنّفس ّية والاجامتعّية مشاهدهتا أ نّه لو حاول أ ن يتوقّف عن

 وتفامقها.

حيرم الّطفل ومن مّث الّشاّب من فرص كثرية لكتساب   -يف عزةل-اعات الّطويةل أ مام الّشاشة كام أ ّن قضاء السّ 

اخلربات الاجامتعّية، وتمنية قدراته وهماراته وهواايته، أ و حّّت جمّرد اكتشاف ميوهل واهامتماته يف هذه اجملالت. ورمغ ذكل تظّل 

ه جتاه جممتعه ووطنه، وهنا تمكن املعضةل، حفني جيّد اجلّد وحياول الّشاّب أ ن التّوقّعات بأ ن عىل الّرجل أ ن يتحّمل مسؤولّيات

اليوم شاعت اإىل درجة أ ّّنا مل تعد تُرى عىل  اجلنس ّية والّطاّمة الكربى أ ن الإابحيّة فاعال يف اجملمتع يتعرّث ويفشل. يصبح عضوا

 ا مل نكن نعتربها مشلكة ابل ساس!مس تعصية كهذه اإذ كيف يتس ىّن لنا أ ن نعاجل مشلكة أ و مشلكة كربى، أ ّّنا ذنب عظمي،
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 دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة

د. غاري ويلسون، معل  هو ادّلكتور متقاعدهذا الكتاب اذلي بني يديك هو ترمجة لكتاب أ لّفه أ س تاذ جامعّي 

يف عمل  تّص خم وهو  ،ةيف الولايت املتّحدة ال مريكيّ  جنوب أ وريغونولية ويلسون يف منصب أ س تاذ مساعد يف جامعة 

يعد من أ كرث املواضيع اليت طرحت ونوقشت يف مؤلّفات ل تعّد ول حتىص، اإل اجلنس ّية ورمغ أ ّن موضوع الإابحيّة  .ال عصاب

أ ّن هذا الكتاب يناقش القضّية من منطلق علمّي وعرصّي يتناسب مع جحم املشلكة وأ بعادها املعارصة يف ضوء التّطّورات 

حيّة عىل الإنرتنت عىل مشاهدة ال فالم الإاب تؤثّر كيفالتّقنّية اليت غزت بيئتنا وجممتعاتنا.  "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" يناقش 

 دماغه! أ مّه عضو جنيّس يف جسم الإنسان،

نعم، ادّلماغ هو العضو املسؤول عن الإاثرة اجلنس ّية، وفيه مراكز التّحمّك اليت توّجه وتقود الوظائف اجلنس ّية دلى 

املتوفّرة  اجلنس ّيةاملرئّيات  تسبهّبا مشاهدةرا ابلإاثرة املفرطة اليت الّرجال والنّساء عىل حّد سواء، وادّلماغ هو العضو ال كرث تأ ثّ 

الإنرتنت، وهنا يمكن اخلطر عىل مشاهدي ال فالم الإابحيّة، وخاّصة ال طفال اذلين مل يصلوا بعد اإىل مرحةل البلوغ والنّضج  عىل

 البديّن والنّفيّس ليدركوا ما هو اجلنس.

، ليفرّس لنا ما اذلي عمل ال عصاب وعمل الإدمان احلديثريّته املبنيّة عىل مبادئ يقّدم ادّلكتور غاري ويلسون نظ

ّية، وما يه نتاجئ الارتياد املتكّرر للمواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت، وكيف املرئّيات اجلنس   حيدث يف دماغ الّشخص اذلي يشاهد

اثرة املفرطة اليت تعرض عىل الّشاشة، وكيف يؤثّ   . فامي بعد ر الاس مترار يف هذا الّسلوك عىل أ دائه اجلنيسّ يس تجيب دماغه لالإ

الّطرح النّظرّي للمبادئ العلمّية وال حباث ال اكدميّية تدمعه جتربة ميدانّية كربى يعرضها الاكتب يف فصول هذا الكتاب، 

نسانّية واقعّية، عاشها أ حصاهبا ووثّقوها عىل الإنرتنت، واملشاركون يف هذه ال  تّجربة مه أ انس عاديّون من خلفيّات ويه جتربة اإ

ة بيئيّة وثقافيّة ودينيّة متنّوعة، جيمعهم يشٌء واحد فقط: مجيعهم من مراتدي املواقع الإابحيّة اذلين عاينوا بأ نفسهم ال اثر املدّمر 

 ذا الّسلوك املشني.ابلإقالع عن هعىل حياهتم، ومن مّث اخّتذوا القرار احلامس  اجلنس ّية والويالت اليت جلبهتا الإابحيّة

يف هذه التّجربة الفريدة اليت مل يس بق لها مثيل يعرض هؤلء ال شخاص كيف أ ثّر ارتياد املواقع الإابحيّة عىل حياهتم، 

عادة التّشغيل". ولن أ رشح كل يف هذه املقّدمة  اس تفادوا من تركها والإقالع عهنا،وكيف  هذه يه جتربة "الّريبوت" أ و "اإ

ل أ ن تقرأ  فصول هذا الكتاب ليك تدرك أ ّن الإابحيّةتفاصيل هذه التّ  خلري لّك رشٌّ كبري، وأ ّن ا اجلنس ّية يه جربة، مفا عليك اإ
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 اخلري يف الإقالع عهنا.

واملدهش يف هذه التّجربة أ ّن احلافز اذلي محل هؤلء الّرجال عىل خوض جتربة "الّريبوت" مل يكن حافزا دينيّا أ و 

 ، ولكن احلافز ال سايّس اكن احلفاظ عىل الّصّحة البدنّية والنّفس ّية.  -رمغ أ مهّيهتا ابلّطبع-أ خالقيّا أ و اجامتعّيا 

 ارئ هذا الكتاب تتلّخص فامي يّل:الّرساةل الهاّمة اليت أ وّد أ ن أ وصلها اإىل ق

 عىل ادّلماغ أ ثبتته ال دةل العلمّية أ ّول: مشاهدة ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت يشلّك خطرا عىل الّصّحة العاّمة، وتأ ثريها الّسلّبّ 

وال حباث ال اكدميّية، كام أ ثبتته التّجربة الإنسانّية الواقعّية. ومن أ خطارها املوثّقة: تأ ّخر الّطالب يف حتصيهل العلمّي، أ مراض 

 والتّعرض خلطر الإدمان. العالقات الّزوجيّة، تدهور الّضعف اجلنيّس مبختلف أ نواعها،

ع عن ارتياد املواقع الإابحيّة ميكنه أ ن يوقف هذه ال خطار اجلس مية، بل وميكن أ ن يساعد عىل التّخلص من التّأ ثريات ا: الإقالاثني

لهيا الّشخص يف عادة اس هتالك املواّد الإابحيّة، سواء أ اكن  الّضاّرة اإن وجدت، وابلتّايل مفهام تكن طبيعة املرحةل اليت وصل اإ

ا أ صبحت نشاطا يوميّا روتينيّا، أ و أ نّه وصل اإىل مرحةل الإدمان، فاإّن الإقالع عهنا كفيل يشاهدها من حني ل خر، أ و أ ّنّ 

صالح حاهل. وهمام اكنت س نّه، سواء أ اكن طفال مراهقا، أ و شااّب يف مقتبل العمر، أ و حّّت يف سّن أ كرب، فاإنّه ابلتّأ كيد سوف  ابإ

نا ل نقول أ بدا أ ّن رحةل الإقالع عن ارتياد املواقع الإابحيّة س تكون . د الإقالعبع يف مجيع منايح حياته واحضا يالحظ حتس ّ

 اخليار ال فضل عىل املدى البعيد.سهةل، ولكهّنا ابلتّأ كيد 

 من ميكن أ ن يس تفيد من قراءة هذا الكتاب؟

نسان العادّي، رمغ املاّدة العلمّية الغنّية اليت يعرضها "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" اإل أ نّه موّجه ابدّلرجة  ال وىل لالإ

خلفيّة علمّية، فالكتاب كتب بلغة ميرّسة وسلسة، وقد روعي عند ترمجته الفروق بني اللّغة ال صلّية  ّّت ولو مل يكن دليهح

هنا، ع ابرتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت، فقد جتد يف هذا الكتاب ما يقنعك برضورة الإقالع مبتىل العربّية. فاإذا كنتغة اللّ و 

 وما يعينك عىل ذكل لو أ ردت.

ل أ ّن هذا الكتاب ليس موّّجا لل شخاص اذلين يشاهدون الإابحيّة فقط، ولكنه ذو فائدة مّجة لل ابء واملربنّي  ال فالم اإ

ل احلريصني عىل توجهيه النّشء وتربيته، ولل زواج اذلين استمثروا أ ايم معرمه وعواطفهم يف عالقة زوجيّة، وحيرصون عىل أ  
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 ، وللّك هممّت ابلّصّحة العاّمة، وسالمة ال رسة، وحامية الّطفوةل. اجلنس ّية خيرسوا الّسعادة والاس تقرار العائّّل بسبب الإابحيّة

ل أ ّن لها تداعيات خطرية  قد تبدو ظاهرة ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت عىل أ ّّنا مشلكة فردية ملن ابتّل هبا، اإ

من أ مر ل ميكن جتاههل متع والّصّحة العاّمة، وش يوع هذه الّظاهرة اإىل ادّلرجة اليت نراها اليوم جتعل خطرها الاكعىل ال رسة واجمل 

 بأ ّي حال.

 عىل الإنرتنت؟ اجلنس ّية ملاذا ّنمّت بطرح ومناقشة موضوع الإابحيّة

ّن اعامتدان علهيا يزداد   بعد يوم سواء أ ردان أ م مل نرد. يوماالإنرتنت يه تقنّية العرص، ويه وجدت وستبقى، بل اإ

ول ادّلينيّة. صار العامل العريّب منفتحا  ،ول توقفها احلواجز الثّقافيّة، ول العرقيّة ،والإنرتنت تقنّية عابرة للقاّرات، ل تعرف حدودا

يطرة عىل الغزو الثقايّف واحلضار  ّي، أ و منع تأ ثريه، أ و جحبه من الوصول عىل الثّقافات الغربّية والرّشقيّة، ومل يعد ابلإماكن الس ّ

 ومنا وثقافتنا وحضارتنا ال صيةل.اإىل عيون وعقول وأ فئدة أ بنائنا، فيغزوها وحيتلّها، ويستبدل هبا عل

عىل الإنرتنت يه صناعة غربّية ابدّلرجة ال وىل، ولكّن ذكل مل مينعها من الوصول اإىل بالدان  اجلنس ّية املتوفّرة الإابحيّةو 

تناقض وتتعارض مع قمينا وعاداتنا وتقاليدان الرّشقيّة احملافظة، ومع ثقافة جممتعاتنا املتديّنة بطبيعهتا، ومع ت ة. ويه صناعة العربيّ 

الإابحيّة يف منطقة الرّشق ال وسط من أ عىل معّدلت الاس هتالك يف العامل. فنحن لس نا يف مأ من مّما  املوادّ  ذكل صار اس هتالك

ذا مل نع هذه احلقيقة نكون اكلنّعامة اليت تدفن رأ سها يف الّرمال.يصّدره لنا العامل م  ن ويالت، واإ

جفوة يف العمل والثّقافة بني جيل ال ابء وجيل ال بناء، وهذه  اإحداث ويف عرص الإنرتنت، تس ّببت التقنّيات احلديثة يف

ّن املثل القائل "أ كرب م  -مع ال سف-الفجوة  نك بيوم أ عمل منك بس نة" ل يصّح عندما نتحّدث عن التّفّوق فهيا لصاحل ال بناء، اإ

فدخيلون عىل هذه التّقنية وقليلو العمل  -معرش ال ابء واملربنّي-تقنية الإنرتنت، جفيل أ بنائنا اليوم هو جيل الإنرتنت، أ ّما حنن 

ليك أ نّك تعرف لّك ما يفعهل أ بناؤك عند  ذا خيّل اإ ك أ ن تعيد النّظر، فاحلقيقة قد لإنرتنت فعلياس تخدام اابملقارنة، وذلكل اإ

 .تكون أ بعد ما يكون عن ذكل

دراسة ملعرفة مدى عمل  "ريك زميرمان"واخلبري يف عمل النّفس  "توماس يونغ"م أ جرى طبيب ال طفال ١٩٩٨يف عام 

وممارسة اجلنس.   ،مخلرورشب ا ،ال ابء بسلوك أ بناهئم املراهقني، وخاّصة فامي خيص الّسلوكّيات اخلطرة عىل الّصّحة مثل التّدخني
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"، وقد اس تنتج الباحثان أ ّن ال ابء ليس دلهيم أ دىن فكرة عن مغّيبوننرش الباحثان النّتاجئ الّصادمة لدّلراسة حتت عنوان "

٪ من ٤٣٪ مهنم ابلإجياب، بيامن أ قّر ١٢يدّخن جسائر التّبغ، أ جاب  عندما س ئل ال ابء اإذا اكن ودلمه أ و ابنهتمسلوك أ بناهئم.  ف 

يتعاطى  ال ابء اعتقدوا أ ّن ودلمه أ و ابنهتم٪ فقط من ٣احلشيش فاإّن  عاطيت د سؤاهلم عن. وعنال بناء أ ّّنم يدّخنون فعال

٪ من ٤٩٪ بيامن أ قّر ٥.  وعن رشب امخلر اكن تقدير ال ابء ل يتعّدى اال بناء أ ّّنم يتعاطوّن ٪ من٤٣احلشيش، بيامن اعرتف 

ال ابء قالوا أ ّن ودلمه ٪ فقط من ٢فاإّن  نشاط جنيسّ  ا عند سؤاهلم اإذا اكن لودلمه أ و ابنهتموأ خري ، أ ّّنم يرشبون امخلر ال بناء

٪ من ال بناء. اكنت هذه ادّلراسة قبل ش يوع الإنرتنت، وقبل ٥٢ أ قّر بذكلميارس اجلنس فعال، يف حني  املراهق أ و ابنهتم

اتف اذّليّك، ما هو بظنّك مدى عمل ال ابء بسلوك أ بناهئم اليوم مع لّك مواقع التّواصل الاجامتعّي، وقبل احلاسوب اللّويّح واله

 حياتنا اليوميّة؟!تجّزأ  من نس يج هذه التّغرّيات اليت غزت بيئتنا الثقافيّة وصارت جزءا ل ي 

ن معروفا قبل ّمّك ونوعا عام اك عىل الإنرتنت اليوم ، فقد اختلفت املواّد املعروضةاجلنس ّية وعندما نتحّدث عن الإابحيّة

وهيا ال فالم الإابحيّة اليوم اكنت يف ذكل الوقت ضيع وال فاكر واملامرسات اليت حتكثري من املواو أ قّل من عقدين من الّزمان، 

الإابحيّة.   ّي واجلسدّي اذلي تعّج به املشاهدوالعنف اللّفظ ،والاحنراف ،حمّرمات ل جيرؤ املرء عىل ذكرها، هذا عدا عن اجلرأ ة

٪ من هذه ال فالم حتوي ٩٠عىل الإنرتنت ُوجد أ ّن ما يقارب املعروضة فالم الإابحيّة ال  عدد من توى دراسة حتليلّية حمل يف و

ول تشاهد  ،فاإذا كنت خشصا جاّدا وعفيفا ابدّلرجة ال وىل. العنف موّجه ضّد النّساءأ ّن أ و لكهيام، و  ،أ و لفظّيا ،عنفا بدنّيا

ذا كنت  اجلنس ّية رتنت، فأ نت عىل ال غلب ل تعرف ماذا نعين عندما نتحّدث عن الإابحيّةال فالم الإابحيّة عىل الإن اليوم، واإ

ذا أ ردت أ ن تكون فّعال يف توجيه وتعلمي وتربية  أ اب أ و أ ّما أ و مربّيا أ و معلاّم فال بّد كل من ختّطي هذه الفجوة يف العمل واملعرفة اإ

 أ بناء هذا اجليل.

وابذلات للنّاش ئني، ولكّن تعلمي الثّقافة اجلنس ّية يف العامل العريّب  ،اجلنس ّية أ مر هام وحيوّي للّك ال جيالتعلمي الثّقافة 

ل ينال الاهامتم الاكيف. فهو غائب متاما عن املناجه التّعلميّية يف املدارس، ويتحّرج أ غلب ال ابء من احلديث مع أ بناهئم يف موضوع 

ّرق هل بأ ّي حال، وقد يفتقرون اإىل القدرة عىل التّعبري عن هذه املواضيع بسبب نقص اخلربة فامي اجلنس، بل وخيجلون من التّط

ينبغي أ ن يقال، أ و بتأ ثري ثقافة اجملمتع اليت تعترب هذه ال حاديث عيبا وقةل يف ال دب. وهكذا ينشأ  ال بناء دون توجيه أ و عمل 

ىل فيصريو ،بأ مور اجلنس، ويصبح ال قران مه املعلّمون ن اكل معى يرشد ال معى، وعندما يقودمه الفضول وحّب الاس تكشاف اإ
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 لإنرتنت تصبح يه املعمّل ال كرب.الإابحيّة عىل اال فالم مشاهدة 

" يف ليوانرد ساكس"أ ّن ظاهرة ارتياد املواقع الإابحيّة يه قضّية ذكوريّة ابدّلرجة ال وىل، يقول طبيب ال طفال  ذكرت

ة، ما ينبغي عىل ال ابء واملربنّي أ ن يعلموا عن الفروقات بني اجلنسني" أ ّن الفرق بني اذّلكر وال نىث ليس أ مهيّ  هل جلنسكتابه "ا

مقترصا عىل ال عضاء الّظاهرة فقط، ولكنّه أ معق من ذكل بكثري، ويؤثّر عىل الوظائف احليويّة والفس يولوجيّة ووظائف ادّلماغ، 

 تجىّل فهيا هذا الفرق بشلك واحض.ي والّسلوك اجلنيّس هو أ حد النّوايح اليت 

فاجلنس ابلنّس بة لالإانث هو وس يةل اإىل هدف أ خر، قد يكون ال مومة أ و الإش باع العاطفّي أ و غريها، أ ّما ابلنّس بة 

فراز هرمون اذّلكورة  ّن اجلنس هو هدف قامئ حبّد ذاته.لذّلكور فاإ  هذا عدا عن اإّن اجلنس دلى اذّلكور مرتبط ابإ

ابلعنف واخلشونة اليت متزّي الّرجال، وقد دلّت أ حباث عديدة درست ظاهرة  أ يضا ، وهذا الهرمون مرتبط"التّس توس تريون"

العنف اجلسدّي والاغتصاب أ ّن أ فاكر العنف اجلنيّس والاغتصاب تراود الكثريين من الّرجال الّطبيعّيني اذلين ل يظهر علهيم 

ذا تيّقن أ نّه  قّر بعض الّرجال أ ن ل مانع دليهل ويميل للعنف، وليس هلم أ س بقيّات بسلوكّيات كهذه، ب من اغتصاب امرأ ة اإ

 لن ُيعاقَب عىل فعلته!

الاس تقامة أ ن نعلّمهم ، و ابلنّساء واحلرص علهين وذلكل فاإّن هدفا أ ساس يّا من أ هداف تربية اذّلكور هو أ ن نعلّمهم الّرفق

ىل املوّدة  ن ننقل نظرهتم للعالقة اجلنس ّية منوأ   يف سلوكهم اجلنيّس، النّاحية اجلسديّة اإىل النّوايح الإنسانّية والعاطفيّة، واإ

  العالقة الّزوجيّة الّسويّة.والّسكن اليت متزّي 

نة جراحيّا، أ و مبالغ  ّّنا تقلّص الإنسان اإىل جمّرد أ جساد وأ عضاء غالبا ما تكون حمس ّ وماذا تعلّمهم ال فالم الإابحيّة؟ اإ

خراّجا، وجمرّ  الإابحيّة ليس فهيا أ يّة عاطفة، ال فالم دة من الّروح والإنسانّية، ومن لّك معاين احلّب والاحرتام. فيف تصويرها واإ

خاو وجد فقط ليمتتّع ول تظهر النّساء عىل أ ّّنّن أ دميّات ولهّن مشاعر وأ هداف ومواهب، بل تعامل النّساء مكتاع، وكجسد 

 به الّرجال.

بيوتنا؟ هل حنّب أ ن ينشأ  أ بناؤان وقد تش ّبعوا هبذه ال فاكر أ و أ لفوا هذه  فهل حنّب أ ن ننقل هذه املامرسات اإىل

. اجلنس ّية املامرسات؟  ك ابء ومربنّي علينا أ ن نتحّمل املس ئولّية امللقاة عىل عاتقنا وأ ن نعمّل أ ولدان وحنمهيم من أ خطار الإابحيّة

ر املطاف سوف يتعلّمون: اإن مل نعلّمهم ما يصلح هلم، الفضول وحّب الاس تكشاف مسة من سامت الّطفوةل، وأ طفالنا يف أ خ
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 ما يشاؤون. اجلنس ّية سوف يعلّمهم صنّاع الإابحيّة

 كيف يعاجل الكتاب ظاهرة الإابحيّة اجلنس ّية؟

أ نواع من العوامل  ةىل ثالثن الرّضورّي أ ن ننظر بعني فاحصة اإ عندما حناول أ ن نفهم ونعاجل الّسلوكّيات الإنسانّية مف

 ه:رة اليت تشلّك الّسلوك الإنسايّن وحتمك اختياراتاملؤثّ 

 العوامل الفرديّة، وصفات الّشخص، ومزّياته، وخصائصه املوروثة. -أ  

ماكانت وأ نشطة. -ب  العوامل البيئيّة، والظروف احمليطة، واجلّو العائّّل، وما يتوفّر فهيا من مواّد واإ

يايّس، والاجامت -ج  رتتّب علهيا من ترشيعات وقوانني.عّي، وما يالنّظام العاّم، وهذا يشمل النّظام الس ّ

 

لّك هذه العوامل بال شّك مرتابطة، وتتأ ثر وتؤثّر عىل بعضها البعض، اإل أ ن "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" معيّن ابدّلرجة ال وىل 

ملناقشة النّظام العاّم يف  -الول يتسع فيه اجمل-فالكتاب ل هيدف  ت بسبب وجود تقنّية الإنرتنت.ابلعوامل البيئيّة اليت تشلكّ 

عوامل ال بعض اإىل بشلك مقتضب ب تطّرقتالاكلّك ادّلول اليت تصلها خدمات الإنرتنت، ويه ابلّطبع لّك دول العامل. ورمغ أ ّن 

أ مراض نفس ّية أ و موروثة، اإل ، ك ن يعاين الّشخص من "الّريبوت"خاضوا جتربة  اذلين ل شخاصعاىن مهنا بعض ا اليت فرديّةال

جراء أ حباث أ كرث ختّصصا يف دراسة هذه بل مل يأ ت عىل مناقشة هذه العوامل بأ ّي شلك تفصيّّل، أ نّه  أ شار اإىل رضورة اإ

 عىل مس هتلكهيا. اجلنس ّية العوامل من أ جل فهم أ معق لتأ ثري الإابحيّة

أ ثّرت الإنرتنت عىل وقد أ ثر واحض عىل سلوك ال فراد،  الإنرتنت كتقنّية غزت مجيع منايح احلياة يه عامل بييّئ هل

يتأ ثر ويتغرّي بتغرّي الّسلوك، فالّروابط العصبّية  ة ادّلماغ جتعهلنو ، مبا يف ذكل الّسلوك اجلنيّس. ودلاليوميّة ةاحلياأ نشطة الكثري من 

 ا، ميكهنيات معّينةسلوك القيام ب الفرد  اختيار ر يفتؤثّ  تقنّية الإنرتنتل ّن اس تجابة لتكرار سلوك بعينه. وماغ تقوى وتضعف يف ادلّ 

عادة تشكيل الّروابط العصبّية فيهادّلماغ تسهم يف تغيري أ ن   .واإ

نس ّية اليت يراها عىل الإنرتنت، وذلكل فاإّن فهم أ لّية اس تجابة ادّلماغ للّشهوات، وكيف يس تقبل ادّلماغ احملفّزات اجل 

ذا أ ردان أ ن نفهم تأ ثري وكيف يس تجيب لها، يصبح أ مرا يف غاية الإابحيّة وأ رضارها عىل الّصّحة، وكيف  مشاهدة ال فالم ال مهّية اإ

أ ن الإابحيّة، وذكل ب اس هتالك املوادّ  ميكن أ ن تسبّب الإدمان. ويه ال لّية ذاهتا اليت تساعد عىل التّعايف من أ اثر وأ رضارأ ّّنا 
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يعيد دماغنا الدّلن تشكيل نفسه وتقوية الّروابط اليت  والتّكرار ومع املامرسةرص عىل تكراره، حنالّسلوك الّصّحّي و  ممارسة ارخنت

 لوك القومي.تعّزز السّ 

، والبيئة وما دلّنا كيف تؤثر فينا العوامل البيئيّةعمل ال عصاب احلديث ودلونة ادّلماغ هو عمل هل أ مّهية قصوى، ل نّه ي

ن، وذلكل فهو يعطينا مفتاحا لفهم تفاعل دماغنا مع املؤثّرات من حولنا، فهيا يه من صنع الإنسان واختياره يف أ غلب ال حيا

 اإجيايّب عىل سلوكنا واختياراتنا.ووس يةل للتّحمّك حبيث نسعى خللق بيئة ذات تأ ثري 

 ماذا يقّدم "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" للقارئ؟

ّن قراءة هذا الكتاب سوف تعطي القارئ القاعدة العلمّية اليت تساع ده عىل فهم التّغرّيات اليت حتصل يف دماغ مراتدي اإ

املواقع الإابحيّة، وانعاكسها عىل حّصهتم اجلسديّة والنّفس ّية، سواء دلى مشاهدة ال فالم الإابحيّة أ و عند الإقالع عهنا. وهذا 

ياد املواقع الإابحيّة عىل الفهم رضورّي ل نّه يساعد الّشخص عىل التّعامل مع ال عراض اليت قد يتعّرض لها بسبب عادة ارت 

ن ذا عزم عىل الإقالع عهناالإ نّه س يكون عىل عمل مبواطن الّضعف واملزالق اليت قد تسبب تعرثه وانتاكسه، وكيف  رتنت، واإ فاإ

 يّةجتربة "الّريبوت" قد يفيد الكثريين مّمن ابتلوا برشور الإابح  خبوض حيذر مهنا. كام اإّن قراءة ترصحيات الّرّواد اذلين بدأ وا

 متّروا رمغ صعوبة رحةل الإقالع.، ويعطهيم حافزا ليس  اجلنس ّية

وأ ين املوعظة احلس نة؟! فاملوعظة ادّلينيّة لها دور كبري يف تقومي الّسلوك،  ؟وقد تتساءل مستنكرا: أ ين دور ادّلين

 ابلفطرة مثل اجملمتعات العربّية.وخاّصة يف جممتعات متديّنة وحمافظة 

ادّلينيّة البليغة، والتّذكري ابلثّواب والعقاب، واجلنّة والنّار، ورىض الّرمحن، وفضل اذّلكر،  ول أ نكر أ ّن املوعظة

حتت والثّبات عىل الّطريق املس تقمي. ورمغ أ ّن "دماغك  ،وغريها من الّرقائق لها أ بلغ ال ثر يف شّد العزمية ،والرّتغيب والرّتهيب

ل أ ّن املهناج الّشامل اذلي يعرضه الكتاب ل يعارض املوضوععلمّيا يف طرح  تأ ثري الإابحيّة" اخّتذ منحى ، ومل يأ خذ منحى دينيّا، اإ

ادّلين بأ ّي حال، بل اإّن رسالته ال ساس ّية تنسجم متاما مع دعوة ادّلين اإىل العفاف وعدم اتّباع الّشهوات، حّّت أ ّن الاكتب حيّث 

 ويطّبقها. ،ويطّور فلسفته يف احلياة ،ويفكّر ،أ ن يبحث -حيّةالإاب مشاهدة ال فالم ولّك راغب يف الإقالع عن-القارئ 

وس يجد صاحب ادّلين يف تعالمي دينه ما يعينه عىل اتّباع التّوصيات اليت وردت يف الكتاب، وما يساعده عىل الثّبات 
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وأ ذاكري  ،وخشوعي ،والتّوبة. حفني يقول أ حدمه: "وجدت يف جلسات التّأ ّمل الّصامتة راحة وعوان"، فقل: "أ جد يف صاليت

اب ريض الفاروق معر بن اخلطّ  راحة وعوان". وعندما حيثّك عىل اخّتاذ رشيك يف املساءةل ليدمع بعضمك بعضا، فتذكّر مقوةل

ليكن أ ول يشء تكس به  بينّ  اي" :هلقامن احلكمي لبن وصّيةو "، بعد الإسالم نعمة خريا من أ خ صاحل العبد ما أ عطيعنه: " هللا

ّ ا، صادقخا ابهلل أ   بعد الإميان ن ن أ خذت مهنا أ طعمتك ،ا مثهل مكثل جشرة اإن جلست يف ظلها أ ظلتكفاإ ن مل تنفعك مل  ،واإ واإ

التّخلّص من القلق الاجامتعّي، فقل س بحان  يفوعندما يقول أ حدمه وجدت أ ن الابتسام يف وجوه النّاس ساعدين  ."ترضك

أ ّن بعضهم يويص ابلغتسال ابملاء البارد كوس يةل للتّخفيف من حّدة  اذلي جعل الابتسامة عبادة نؤجر علهيا. وكيف تس تغرب

(". ٤٢) هذا مغتسل ابرد ورشابالّرغبة امللّحة، وأ نت تعرف أ ّن هللا تعاىل شفى نبيّه داود من أ سقامه بقوهل يف سورة ص "

وب، فاخرت العمل الّطوعي يف خدمة وحني حيثّك أ حدمه عىل التّطّوع كوس يةل اإىل اإشغال وقتك والابتعاد عن اخللوة مع احلاس

 عد يف خدمة مسجد.دينك، فامسح دمعة يتمي، أ و فّرج مّه مكروب، أ و سا

ذا نوى وعزم عىل الإقالع عن  ولكّن "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" يقّدم لقارئه أ كرث من ذكل بكثري، ذكل أ ّن املرء اإ

اليت يعرضها الكتاب يعترب عامال يف غاية ال مهّية لضامن جناح املرء يف حتقيق الإابحيّة، فاإّن فهم املبادئ العلمّية  مشاهدة ال فالم

ّن أ ثر ،هدفه، فاملوعظة يف شأ ن كهذا ل تغين عن العمل  .منه عىل اجلاهلأ بلغ لعامل عىل الوعظ ا بل اإ

نوات مل جتد خاللها لنقل أ ّن فّت ايفعا بدأ  مبشاهدة ال فالم الإابحيّة يف سّن املراهقة، واس متّر يف مشاهدهتا لس  

املوعظة ادّلينيّة طريقا اإىل قلبه وعقهل. مّث جاءته ساعة تفكّر وهداية، فأ درك خطأ ه، واتب، وأ انب، وعزم عىل ترك الإابحيّة 

اإىل غري رجعة. وهذا هو هدفنا، أ ليس كذكل؟ ولكنّه وصل ال ن اإىل مرحةل "الإدمان"، ورمغ رغبته الّصادقة يف التّوبة اجلنس ّية 

، ل يمتكّن من ذكل دون مساعدة جاّدة وهادفة، وتفهّم معيق ل بعاد مشلكته، ودمعه بتوفري بيئة أ منة هل ليّك يتجاوز حمنته فقد

 ابلتّحّدايت.فرحةل العالج من الإدمان شاقّة، وطريق التّوبة وعر ومّلء 

الإابحيّة، ولكنّه عاىن من حاةل "املوت الرّسيرّي"، فانتابه الهلع  ال فالم وهذا شاّب نوى التّوبة، وامتنع عن مشاهدة

 من جديد. الإابحيّة املواقع ته اإىل غري رجعة، فعاد همرول يتصفّحواخلوف واذّلعر، وخّش فقدان رجولته وحفول 

ما لبث أ ن شعر بتوتّر،  الإابحيّة أ بدا طوال حياته، ولكنّه ال فالم وهذا شاّب أ علن التّوبة النّصوح، وأ قسم أ ل يشاهد

ل مشاهدة فيمل أ و مقطع اإابيّح، فصارت  الإابحيّة ال فالم وأ رق، وأ لم ل هتدأ ، وفقد القدرة عىل الرّتكزي، ومل خيفّف هذه املعاانة اإ
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 حاب" اليت ل بّد من احلذر مهنا.العالج واحلّل، ومل تعد يه املشلكة! هذه يه "أ عراض الانس ابلنّس بة هل

جيد أ ّن اس تجابته اجلنس ّية قد وصلت اإىل  الإابحيّة الإقالع عن مشاهدة ال فالملكاّم عزم عىل التّوبة و  وشاّب أ خر

الإابحيّة ارتباطا وثيقا، اإىل  ال فالم ومشاهدة ،والّشاشة ،درجة من "التّكيّف اجلنيّس" حبيث أ ّّنا ابتت مرتبطة ابحلاسوب

ل غىن هل عن مشاهدة ال فالم  ه، ول حّّت يف الّزواج الرّشعّي، فاقتنع بأ ندرجة أ نّه ل جيد املتعة اجلنس ّية يف طريق غري 

 واج.الإابحية، وعزف عن الزّ 

رعاية ملشاعر زوجته، ويه  اجلنس ّية الإابحيّة التّخّّل عن لّك أ شاكلوهذا شاّب حديث عهد بعرس، عزم عىل 

الإابحيّة ورشورها، لتجد يف الهّناية  املواقع حتياجاته، وتغنيه عنبدورها بذلت لّك ّجدها يّك تتجّمل، وتتعّطر، وتوفّر هل لّك ا

ىل الإابحيّة بلهفة غري مرّبرة، فيئست وطلبت الّطالق. هذا مس تقبل أ رسة صار يف  مشاهدة ال فالم أ نّه يرجع اإىل احلاسوب واإ

 همّب الّرحي بسبب "التّأ ثري املطارد".

باب  يه هذه ، ول سبيل اإىل املنترشة عىل الإنرتنت الإابحيّة املواقع اليوم بسبببعض التّحّدايت اليت تواجه الش ّ

ذا فهمنا اخللفيّة العلمّية لوظائف ادّلماغ وعمل الإدمان. فاإذا أ ردت أ ن تعرف كيف حيصل "الإدمان" عىل  التّعامل معها اإل اإ

الانسحاب"، وما هو "التّكيّف اجلنيّس" أ و ، أ و أ ن تفهم ما يه حاةل "املوت الرّسيرّي"، وما يه "أ عراض اجلنس ّية الإابحيّة

 املطارد" فاقرأ  فصول هذا الكتاب." التّأ ثري 

طر احملدق اذلي هيّدد الّصحة هذا اخل"دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" هو املفتاح اذلي سوف يساعد يف التّخلّص من 

ماكنك أ ن  والّسالمة العاّمة، والكثريون منّا ل يدركون بُعده أ و مدى رضره، مبا يف ذكل بعض اخملتّصني يف اجملالت الّطّبّية، ابإ

 ام قال أ مري الّشعراء أ محد شويق:كحتدث التّغيري فقط عندما تتسلّح ابلعمل النّافع واملعرفة الّصحيحة، ف

 العّز والرّشفواجلهل هيدم بيت    تا ل عامد هلالعمل يرفع بي 

ء فاإّن مس تقبل أ بنائنا مرهون بقدرتنا عىل حتقيق هذا الهدف، أ حتّدى لّك رجل أ سأ ل هللا أ ن يساعدان يف التّخلّص من هذا ادّلا

، وأ ن يظهر نبهل وحسن معدنه فيرتكها ويقلع عهنا يف اجلنس ّية عاقل واع ومسؤول أ ن يأ خذ موقفا صارما وحازما من الإابحيّة

تغمرها  اليت ميةاحل نسانّية الإ  العالقات بناء عى اإىلاحلال. لنرتك اخليال الّزائف املصطنع اذلي ل ميكن أ ن حنصل عليه أ بدا، ونس

العاطفة والّسعادة، فالّسعي وراء اخليال الّزائف مثل الّسعي خلف الرّساب، يشقينا ويظهر أ قبح ما فينا، ل شّك أ ّّنا قد تكون 
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وانرش هذا التّحّدي، أ عط نسخة من هذا الكتاب لشخص  ،رحةل مؤملة، ولكّن مثرهتا تس تحّق التّضحية، كن سفريا لهذا الهدف

نقاذ حياته.  حتّبه، فقد تكون سببا يف اإ

اا ) هََواِت أَن تَِميلُوا َمْيالا َعِظمي هِبُعوَن الشه يَن يَت ِ ُ يُرِيُد أَن يَُتوَب عَلَْيمُكْ َويُرِيُد اذله  (٢٧النّساء: َواَّلله
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 مقّدمة

 

ذ أ ّن الانتصار عىل اذّلات هو ال صعب  ،رث جشاعة من ذاك اذلي يقهر عدّوهأ ك اذلي يتغلّب عىل شهواته أ حس به  -اإ

  أ رسطوطاليس

 

 عىل الإنرتنت مئات ال لف من مراتدي املواقع الإابحيّة حياولحّت تعرف ملاذا  ،تقرأ  هذا الكتابلعّل فضوكل دفعك ل 

 ك،قلق تثرياإىل درجة  عىل الإنرتنت املرئّيات اجلنس ّيةشاهدة مب  مغرمل نّك  تقرأ ه ورباّم .فّة أ رجاء العامل أ ن يقلعوا عهنايف اك

 يضاأ   من املمكنو . ل تفعلأ   عىل اأ كيد امغ أ ّن دليك نّية وعزمر البحث عن الّصور املاجنةيف  ا طويالوقت تقيضأ نّك  حظوتال

أ ّن رشيكة حياتك بلعكّل بدأ ت تشعر و  ،أ و أ نّك ابتليت بضعف الانتصاب ،أ ثناء امجلاع بة يف الوصول اإىل اذّلروةأ نّك جتد صعو 

الإابحيّة مشاهدة ال فالم أ نّك مزنجع ل ّن عادة  ولرباّم. ايف حني تغريك غانيات الإنرتنت دامئ ،مل تعد تثري اهامتمك عىل الإطالق

بدأ ت تنجذب ل نواع من اجملون ل تتالءم مع  أ نّكأ و  ،الفحش شديدةمشاهدة ممارسات جنس ّية شاّذة و  درجة اإىل فامقتقد ت

 قميك ال خالقيّة أ و حّّت ميوكل اجلنس ّية.

بط بني متاعبك وبني ارتياد املواقع رّ ال  دلهيم مشلكة، فعىل ال رحج أ نّ حاكل مثل حال ال لف اذلين أ دركوا أ نّ  اإذا اكن

من رباّم اعتقدت أ نّك مصاب حباةل غريبة و  ،ما تعاين من مرضعكّل ظننت أ نّك . لطويةل لفرتة قد تأ ّخر الإابحيّة عىل الإنرتنت

ّ  اأ نّك بّت مقتنع أ و ،-كام ظّن أ حدمه بنفسه-ه املبكّر أ و حّّت الَعتَ  ،أ و القلق الاجامتعيّ  ،الاكتئاب ك تعاين من نقص يف أ ن

حني أ كّد كل و  ،ل دويةطبيبك قد وصف كل بعض العّل أ و أ نّك ببساطة قد هرمت.  "،س توس تريونتّ ال " كورةهرمون اذلّ 

 لقلق. ا يدعيس ت يوجد ما وأ نّه ل ،أ نّك خمطئب الإابحيّة اجلنس ّية رارض أ  فك من و اخصارحته مب

وأ نّه ل رضر من  ،أ ن تسرتعي الّصور املغرية الانتباه االكثريون من ذوي الّرأ ي املوثوق يقولون أ نّه من الّطبيعّي جدّ 

 .-كام سرنى- افاإّن الثّاين ليس حصيح ،املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت. ويف حني أ ّن الاّدعاء ال ّول حصيح تصفّح

سبّب أ ّي ي ل ميكن أ ن  ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت الّرأ ي الّسائد يف الوقت الّراهن مييل اإىل الاعتقاد بأ نّ 
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من ِقبَل امجلاعات املتديّنة واملؤّسسات الاجامتعّية  اجلنس ّية الإابحيّةدة ما ينصّب عىل ومبا أ ّن الانتقاد العليّن عا ،أ عراض خطرة

 دون متحيص. الانتقاد االنّظر عن هذ احملافظة، مفن الّسهل عىل ال شخاص املتحّررين أ ن يرصفوا

ّل أ يّن أ صغيت ابهامتم ملا يقوهل ا ولس نوات  ،طوال ال عوام الثاّمنية املاضية الإابحيّة ارتياد املواقع لكثريون عن جتربهتم معاإ

ليه العلامء عن وظائف ادّلماغيف دراسة لك جديد مما توصّ  اس بقت كنت مس تغرق عديدة وأ ؤكّد لمك القول هاهنا أ ّن هذا  ،ل اإ

 الورع مقابل احلّريّة اجلنس ّية.ول هو مسأ ةل احلياء و  ،ليس قضّية حمافظني ومتحّررين وضوعامل

وكيفيّة اس تجابته لالإحياءات املوجودة  ،يتعلّق بطبيعة وظائف ادّلماغ البرشيّ رحه يف هذا الكتاب نطاذلي  وضوعامل

نوات ال خرية  ،يف بيئتنا  ،والّزائد عن احلدّ  ،. حنن ننظر ابذّلات اإىل تأ ثري الاس هتالك املزمنا جذرايّ تغريّ واليت تغرّيت يف الس ّ

باب اليافع  ،حتت الّطلب املتوفّرة ،للّك جديد متجّدد من املثريات اجلنس ّية وبمتويل ل ينضب. حنن ننظر يف ظاهرة ارتياد الش ّ

 اجلنس ّية الفاحضة. 1اليت توفّر هلم مكّيات غري حمدودة من املرئّياتو  ،ملواقع الإابحيّة اجلنس ّية عىل الإنرتنت

وجدت  عىل سبيل املثال ،لّك متغرّياهتاام بهذه الّظاهرة تتفامق برسعة كبرية حّّت أ ّن الباحثني جيدون صعوبة يف الإمل

ابحيّة عىل ١٤,٤أ ّن  م٢٠٠٨دراسة أ جريت عام  ندما وع الإنرتنت قبل سّن الثّالثة عرشة، ٪ من الّصبيان َعَرَضت هلم مواّد اإ

 ا الإنرتنت يوميّ اكن ارتياد املواقع الإابحيّة عىل وعىل نفس الوترية ،٪٤٨,٧مق اإىل قفز هذا الرّ  م٢٠١١أ جريت الإحصائّيات عام 

املواقع الإابحيّة  دخلون عىلوصلت نس بة املراهقني اذلين ي م٢٠١١ولكن يف عام  ،٪٥,٢ يتعّدىول  م،٢٠٠٨عام  ااندر  اأ مر 

ات اليوم بعد ش يوع الهواتف اذّلكّية ئيّ وحنن نتساءل ماذا س تظهر الإحصا، ٪١٣اإىل  أ و ش به يويمّ  عىل الإنرتنت بشلك يويمّ 

 ابلإنرتنت؟املوصوةل 

نوات الّسّت ال خريةقبل ال و يف املايض  لطاملا  ،عىل الإنرتنت اجلنس ّية ي مبسأ ةل الإابحيّةاهامتم أ و رأ   يّ دلمل يكن  س ّ

دعوة اإىل حظر  أ ّي توّجه أ و اولكن مل يكن دلّي أ بد ،ل يغين عن ال صلو رديءاعتربت أ ّن صور النّساء ما يه اإل بديل 

واكن شعاري يف  ،يف مدينة س ياتل شامل غرب الولايت املتّحدة ال مريكيّة ،نشأ ت يف أ رسة غري متديّنةقد ف ،املواّد الإابحيّة

 ."كعش حياتك ودعك من غري " ااحلياة دوم

                                        

  ، ومؤّخرا ابلتقنيّة ثالثية ال بعادمع الغانيات مقابل أ جر االتّواصل الفردّي عرب الاكمري  كذكلو  ،وبث يّح مبارش ،وفيديو ،بأ شاكل عّدة: صور متوفّرة اجلنس يّة املرئيات 1
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يرّصحون عىل  -عداد مزتايدةوبأ  -عندما بدأ  رجال وذكل  ،ذي ابل جيري ايل أ ّن أ مر  ايف ال ونة ال خرية بدا واحضولكن 

 اكوين أ س تاذو بأ ّّنم مدمنون عىل ارتياد املواقع الإابحيّة.  حبمك طبيعة معّل،  -عىل موقعها عىل الإنرتنت-تديره زوجيت  منتدى

عىل  قدرة ادّلماغبو  ،ابلدّلونة العصبّية اخاصّ  امأ دّرس الترّشحي وعمل وظائف ال عضاء يف اجلامعة لس نوات طوال، فاإّن دلّي اهامت

وكذكل عمل الإدمان. وقد اتبعت عىل مدى  ،وبأ لّية اس تجابة ادّلماغ للّشهوات ،للمامرسة والتّجربة تجابةالتّكيّف والتّغرّي اس  

نوات لّك ما يس تجّد من ال حباث البيولوجيّة اليت تدرس أ لّية اس تجابة ادّلماغ للمحفّزات  ،وخاّصة يف حالت الإدمان ،الس ّ

 وكيف ميكن أ ن خترج عن نُُسِقها. ،سس الفس يولوجيّة لشهواتناتين الاكتشافات احلديثة اليت تبنّي ال  وقد أ رَسَ 

أ ّن ارتيادمه املتكّرر للمواقع الإابحيّة عىل ب تؤكّد -وكذكل النّساء فامي بعد-اليت اكن يرسدها هؤلء الّرجال  ال عراض

نرتنت طبيب ال مراض يوحّض ذكل . اجلنس ّية للمؤثّرات وأ ثّر يف كيفيّة اس تجابهتا ،أ دمغهتم تغيريا عضواّي ابلغا يف أ حدث قد الإ

 حيث يقول: "2ادّلماغ اذلي يغرّي نفسه"يف كتابه الّشهري  "نورمان دودج" ادّلكتورالعقلّية 

ناّم يضع نفسه يف جلسات تدريبيّة  ،ينظر اإىل الّصور املاجنةو  ،"الّرجل اجلالس أ مام شاشة احلاسوب اإ

الُعصبوانت اليت تُستثار سويّة ف ،فعلّية عىل خارطة ادّلماغغيريات تس تويف لّك الرّشوط الاّلزمة لإجراء ت 

هذا الّرجل يف النّظر ابهامتم اإىل املرئّيات حني يس تغرق و  ،تتوثّق الّروابط بيهنا حملفّز بعينه اس تجابة

نّه يعّرض الُعصبوانت يف دماغه ف ،بشلك متكّررو  ،الإابحيّة  ليكّ مكّيه هائةل من املامرسة الاّلزمة اإىل اإ

ابلهّتيج اجلنيّس  شعر فهياي يف لّك مّرة وبني رؤية الّصور املاجنة ومراكز املتعة يف ادّلماغ.  ابطووثّق الرّ تت

فراز يمتّ  اد املواقع الإابحيّةم ابلس متناء أ ثناء ارتيو قيأ و  كفيةل ويه  "ادّلوابمني" العصّبّ  النّاقلمن  "ة"خبّ  اإ

فراز  اإاثرة ّجاز املاكفأ ة يف ادّلماغاجللسة.  أ ثناءق الّروابط بني مجيع الُعصبوانت اليت اس تثريت يتوث ب  واإ

يف نفس الوقت ينعدم عنده لك شعور و ،ابلّرضا عن هذا الّسلوك انح الّشخص شعورمي  ادّلوابمني

" بالي بوي"ةل ن يف املايض يشرتي جممن اك -سبيل املثال-قد يشعر به عىل  مقارنة ابذلي ،ابحلرج

(®Playboy) بال مثن. تعة عىل الإنرتنتامل  ،من املتجر 

قبال املتكّرر عىل لّك جديد مّما تعرضه املواقع يف دماغه دون أ ن  اري قد أ حدث تغي الإابحيّة ول ّن الإ

 ذكل ل ّن دلونة ادّلماغو  ،يف املايض مل يعد يلفت انتباهه افاإّن ما اكن يراه هذا الّرجل مثري  ،يشعر

يعاد رمس اخلارطة العصبّية يف و  ،تنافس القدمية -مع تكرار التّعّرض لها-احملفّزات اجلديدة ف ،تنافس ّية

وهذا ابعتقادي هو الّسبب  ،ويتالىش تأ ثري احملفّزات القدمية ،ادّلماغ حبيث يقوى تأ ثري احملفّزات اجلديدة

 أ نّه ابت يرى رشيكة حياته غري جّذابة. 

                                        

“The Brain that chages itself” by Norman Doidge 2 
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ياق  ارتياد املواقع الإابحيّة متكّنوا من الإقالع عهنا عادة طوا بفاإّن بعض مرضاي اذلين تورّ ويف نفس الس ّ

وقد وجدوا يف  ،هايعّززون تأ ثري  ذاك وأ ّّنم بسلوكهم ،مبجّرد أ ن أ دركوا أ ثرها العضوّي عىل ادّلماغ اّنائيّ 

 نجذبون لرشيكة حياهتم من جديد." ي الهّناية أ ّّنم 

 

 اوأ خري  ،حباث املتعلقة به مفيدة ومشّجعةا مشلكهتم عىل املنتدى رشح ادّلكتور نورمان وال  الّرجال اذلين عرضو وجد 

وحرفهتا عن مسارها  ،قد اختطفت ال لّية البدائّية لالس تجابة للّشهوات يف دماغهم نس ّيةاجل  املرئّيات مشاهدة فهموا كيف أ نّ 

للّزواج  الّسعي حبيث حتثّنا عىل الّسلوكّيات النّافعة مثل ثارعىل أ ن تست هذه الرّتاكيب العصبّية يف ادّلماغ جمبوةل ف  ،الّطبيعيّ 

التّوازن  عىلقوم هبا تؤثّر نأ ن  اتار طوعخن اإل أ ّن بعض الّسلوكيات اليت قد  .بذ ناكح احملارم عىل سبيل املثالون  الرّشعّي،

حيدث  املتكّرر والّزائد عن احلّد للمواقع الإابحيّة تّصفّحأ ّن ال  وهذا هو الّسبب ،الرّتاكيب ادّلماغّية عيهنا العصّّب يف هذه-الكمييايئّ 

 .تأ ثريات مل تكن ابحلس بان

اثرة للّشخص تسبّب  الإابحيّةمشاهدة املرئّيات  حبيث أ ّن الّشخص يعطي قمية أ كرب للّشهوة  ،مبغرايت أ نّية شديدةاإ

ّّنا قد تكّدر علي بل ، مقارنة بأ ّي ارتباط طويل ال مدالعاجةل اإىل البحث ه تقودو  ،ملباجه احلياة اليوميّة هواس تجابت هاس متتاع هاإ

رادة  ارب حّّت أ شّد الّرجال عزمممّا جي ،احاّدة جدّ  اأ عراض وقد يسبّب الانقطاع عهنا ،لإاثرةاملزيد مّما حياكهيا يف مس توى ا عن واإ

ّّنا تغرّي املزاج .ال عراض هذه أ مال يف تسكني من الإاثرة زيدليلهتم امل اعلهيا جمّددالانكباب عىل  وتقلب  ،وتعمي البصرية ،اإ

 لّك هذا دون وعي منّا أ و اإدراك.و  ،ال ولواّيت

 أ درك مس هتلكو الإابحيّة ، العلوم احلديثة عن كيفيّة معل أ ةل التّحمّك البرشيّةحني تسلّحوا ابملعرفة املبنيّة عىل أ دّق 

عوها اإىل ويرج ،ارتياد املواقع الإابحيّةهلم عادة  اهتات اليت س ّببري سوا التّغياملمكن أ ن يعك  وأ ّن من ،أ ّن أ دمغهتم دلنة اجلنس ّية

 الإابحيّة اس هتالك أ نّه من غري املعقول أ ن ينتظروا حّّت يتّفق اخلرباء عىل رأ ي موّحد خبصوص تأ ثري سابق عهدها. لقد ارتأ وا

 وحيمكوا عىل النّتاجئ بأ نفسهم. ،هذا الّسلوكعن وقفوا تي  أ ن ما دام يف مقدورمه ،يه ضاّرة أ م ل، وهل عىل الإنرتنت اجلنس ّية

وبدأ وا حيصدون املاكسب عند الثّبات  ،ادّلفّة ابلجّتاه املأ مول ويوّّجون ،بدأ  هؤلء الّرّواد يضبطون سلوكهم
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 3وشاركوان ،ومن خالل هذه الّرحةل تعمّل هؤلء الكثري ،ا، بل تقبّلوا ضعفهم بتعاطف أ كربوعند لّك انتاكسة مل جيزعو  ،والاس مترار

 رتنت.ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنعن  نّامجةالتّعايف من املشالكت ال  رحةل ائعة عنابلكثري من ال فاكر النرّّية والرّ 

يف جعل  ذكل سامهوقد  ،خطامهن ساروا عىل لكثريين ممّ اأ مام الّطريق  واهّمد جتربهتم نتاجئ هؤلء الّرواد نرشعندما 

 ،اكن هذا من حسن الّطالعو . بعدمه جاء ملن اأ قّل ترويع ادّلماغ وازنتة اس تعادالإابحيّة و  مشاهدة ال فالم الإقالع عنجتربة 

ّبان اليافعني مّمن مه أ صغر س نّ  ل ّن فيضاان احثني عن بدأ وا ينضّمون بأ عداد غفرية اإىل صفوف الب -وأ دمغهتم أ كرث دلونة- امن الش ّ

 الإابحيّة عىل الإنرتنت. مشاهدة املرئّيات هلم اهتس ّبباليت شالكت امل طريقة للتّعايف من 

 بأ شاكل خمتلفةو  ،دفع الكثريين مهنم اإىل حماوةل الإقالع هو معاانهتم من الّضعف اجلنيّس احلادّ  اذليمما يثري احلزن أ ّن 

قامة ّنائّيا العزوفأ و  ،أ و انعدام القدرة عىل الّشعور برعشة امجلاع ،أ و ضعف الانتصاب ،تأ ّخر القذف :مثل  القةع عن اإ

بّ  اليت يعاين مهنا عف الانتصابمشلكة ض .بيعّيةط  وجيّةز  الّزائد عن احلّد  كس هتالالابسبب  تكّرربشلك م  ان اليافعنيالش ّ

بدأ  ال طباء يقّرون حبقيقة  م٢٠١٤يف عام  الكن مؤخر و ل وساط الّطّبّية عىل حني غّرة، لإابحيّة عىل الإنرتنت أ خذت اا للموادّ 

ومؤلّف كتاب  والتّناسلّية أ خّصايئ أ مراض املساكل البولّية "أ براهام مورجنتالر"ادّلكتور ال س تاذ جبامعة هارفارد يقول املشلكة. 

ّبان من الّصعب أ ن نعرف ابلّضبط عدد، يقول: ""4لّرجال واجلنسعن ا الّرجال: احلقيقة غري املتوقّعة بتاات دعملاذا خي"  الش ّ

رمغ أ ّّنا ولكن من الواحض أ ّن هذه الّظاهرة  ،اجلنس ّية اليافعني اذلين يعانون من ضعف الانتصاب بسبب اس هتالك الإابحيّةو 

 يض عىل العالقاتقي اجلنس ّية الإابحيّة اس هتالك رصاحة أ نّ  5"هاري فيش"كتور ادلّ  كتبو ليست اندرة".  ولكهّنا حديثة العهد

عىل العنرص احلامس وهو الإنرتنت. يقول د. فيش: "الإنرتنت وفّرت سهوةل  "6اجملّرد العرصيّ ".  وسلّط الّضوء يف كتابه ّيةاجلنس  

موقدة عىل الّصّحة والّسالمة اجلنس ّية لو  اانر  ولكنه يصبح ،س هتكل من حني اإىل أ خرمّجة يف الوصول اإىل يشء ل يرّض لو ا

 ."ااس هتكل يوميّ 

ادّلماغ حتت "بعنوان دراسة  م٢٠١٤ عام يف شهر أ اّير (JAMA Psychiatry) جمةّل جاما للّطّب النّفيسّ نرشت 

                                        

ظهار رض  عىل الإنرتنت ومنتدايت عىل مواقعنرشت هذه املشاراكت  3  رها ودعوة املبتلني هبا للمشاركة يف احلةلأ نشأ ها بعض هؤلء الّرّواد بغرض ادّلعوة اإىل ترك الإابحيّة واإ

4 “Why men fake it: the totally unexpected truth about men and sex” by Abraham Morgentaler 

 والتّناسليّة هو أ يضا طبيب خمتّص بأ مراض املساكل البوليّة "هاري فيش"ادّلكتور  5

by Harry Fisch 6  “The new naked” 
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ارتباط تالزيّم بني ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت ومضور املاّدة الّرماديّة يف  وجود نتاجئ ادّلراسة تظهر ،"تأ ثري الإابحيّة

التّغرّيات يف قرشة ادّلماغ هذه جدت وُ قد ف التّقريرحبسب و  .الاس تجابة للمحفّزات اجلنس ّية مع ضعف ازامنت ،قرشة ادّلماغ

يف ال س بوع.  اعاتسّ ال عدد معّدل و  س هتالكالا نواتس  عدد نه حساب ملا بيّ  تبعا ابعتدال اجلنس ّية الإابحيّة مس هتليكدلى  حّّت 

قد حصل قبل  كن أ ن يكونمي الإابحيّة املوادّ  دلى مس هتليك يف قرشة ادّلماغ اذلي وجدالّضمور  النّظر اإىل أ نّ  لفت الباحثونو 

 هو املسبّب اجلنس ّية يّةالإابح  اس هتالك أ نّ  رّجحواولكهنم  ،وليس ابلرّضورة نتيجة هل ،أ ن يبدأ وا مبشاهدة ال فالم الإابحيّة

ابحيّة"هذا يعين أ ّن الا :"ساميون كون"يقول رئيس فريق الباحثني  .لهذا الّضمور الفعّلّ  كن أ ن مي اجلنس ّية س هتالك املزمن لالإ

 يسبّب بشلك أ و بأ خر تأ الك يف ّجاز املاكفأ ة يف ادّلماغ".

رّصح فريق من اخلرباء يف عمل ال عصاب يف جامعة اكمربيدج بقيادة أ خّصايّئ  م(٢٠١٤) من نفس العام ويف شهر متوز

 :يف ال مراض العقلّية أ ّن أ كرث من نصف املتطّوعني للمشاركة يف دراسة عن الإدمان عىل ارتياد املواقع الإابحيّة ذكروا

... يعانون من امضحالل رغبهتم  فاإّّنم -نتيجة لالس هتالك الّزائد عن احلّد للمواّد اجلنس ّية الفاحضة-"أ ّّنم 

 رئّياتالّطبيعّية )ولكن ليس عند مشاهدة امل الّزوجيّة يف اجلنس أ و ضعف الانتصاب وخاّصة يف العالقة

 (."عىل الإنرتنتاجلنس ّية 

 

لقد اس تنبطوا  ،للمشلكة اكدمييال  العلمّي و وع من التّوثيق هلم هذا النّ  امل يكن متوفّر  ااذلين ذكرهتم أ نف املنتدايت ّوادر 

اليت عاىن  ملا نعرفه عن ال عراض صهو ملخّ  وما كتبته يف فصول هذا الكتاب ،بادل تقارير عن خرباهتم وجتارهبماحلقائق فقط بت 

ال حباث املعارصة يف عمل  تقّدمه اذلي ريفستّ رشح وبيان لل  أ يضا فيهو  ،للمواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت ارتيادمه سببب هم مهنا بعض 

واّجة من م اتمتعاجمل فراد و اليت متكّن ال   أ فضل الّطرقو  ،هذه ال عراضحصول عن كيفيّة العلوم البيولوجيّة صاب و ال ع

الإابحيّة  رتياد املواقعا بسبب. اإذا كنت تعاين من مشالكت لإابحيّة اجلنس ّية عىل الإنرتنتا النّاجتة عن اس هتالكالكت ااملش

 مشلكتك. طبيعةوهناك احامتل كبري أ يّن سأ هّمد كل الّطريق لتفهم  ،أ عرين اهامتمك الاكمل لساعتني من الوقت ،عىل الإنرتنت

ّن هل أ و أ   ،ابرتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت اكيف ميزّي الّرجل اإذا اكن التّدهور يف أ دائه اجلنيّس مرتبط :بدايةنقول 
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 ؟-ل املثالعىل سبي 7مثل رهبة ال داء-مسبّب أ خر 

وتأ كّد أ نّك ل تعاين من مشلكة  ،والتّناسلّية ابدأ  بعرض نفسك عىل طبيب أ خّصايّئ يف أ مراض املساكل البولّية -أ  

 عضويّة تس تدعي التّدّخل الّطّّب.

تذكّر  ابلفعل لو أ نّك أ قسمت أ ن تقلع عهناو ، الإابحيّة فالمال   مشاهدة عندوبعدها راقب قدرتك عىل الاس متناء  -ب

 .عندما كنت تشاهدها سابقاكيف اكن احلال 

 اس تحضارودون  ،الإابحيّةال فالم  مشاهدةدون راقب قدرتك عىل الاس متناء أ ن ت يف وقت لحق، حاول اوأ خري  -ج

 يف خياكل. مقاطع مهنا

 

اكن ذكل اإذا -ي احتجته لتصل اإىل اذّلروة والوقت اذل ،يف احلالت اخملتلفة من حيث جودة الانتصاب بني أ دائكقارن مّث 

بق-مبقدورك سواء  8. الّشاّب اليافع اذلي يمتتّع باكمل عافيته لن جيد صعوبة يف حتقيق الانتصاب الاكمل والوصول اإىل ذروة الش ّ

 الإابحيّة أ و بدوّنا. ولكن... ال فالم أ اكن ذكل ابلنّظر اإىل

ج( فاإّن هذا الّضعف سببه ارتياد يت من ضعف يف الانتصاب يف )يف )ب( ولكنّك عان  امتين اإذا حقّقت انتصااب -

 املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت.

ذا اكن أ داؤك جيّدو  -  فاإّن رهبة ال داء سبب مشلكتك. ،تك الّزوجيّة)ج( ولكنّك تعاين من مشلكة يف عالق  يف ااإ

ذا كنت تعاين من مشلكة يف الك احلالتني )ب( و)ج( مفن احملمتل أ نّ و  - كل  سبّب اجلنس ّية قد الإابحيّة هتالكاس  اإ

.طّ ال العالجأ و أ نّك تعاين من مشلكة عضويّة تس تدعي  ،درجة مس تفحةل من الّضعف اجلنيسّ   ّّبّ

 

وذكل عندما بدأ  عدد  ،اجلنس ّية لبداايت التّعّرف عىل مشلكة الإدمان عىل الإابحيّة تبدأ  فصول هذا الكتاب برسد

ّبان اذلين هتّيأ  هلم  هائل عىل  املواقع الإابحيّة رتيادا ويُعزوّنا اإىل ،ون من مشالكت عديدةعاني حبّريّة الإنرتنتاس تخدام من الش ّ

تار عن هذه الّظاهرةلمك . سوف أ نقل الإنرتنت  ال عراضوعن  ،ترصحيات مبارشة من أ حصاب الّشأ ن تُبنّي كيف أ زحي الس ّ

 .صاحبهتااليت  الّشائعة

ب هبا ادّلماغ وء عىل ال لّية البالغة يف ادّلقّة اليت يس تجيضّ يلقي الو  ،يرشح عمل ال عصاب احلديث ي يليهل اذلالفصو 

                                        

 التّناسّلّ  اجلهازيف  ظاهرة مشالكت عضويّة الّضعف اجلنيّس دون وجود هو التّشخيص املعتاد لذّلكور اذلين يعانون من "ال داءرهبة " 7

بق هو اش تداد الّشعور ابلّشهوة اجلنس يّة والّرغبة يف امجلاع  8  الش ّ
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أ وحّض ملاذا يعترب دماغ املراهقني و  ،مان الّسلويّك والتّكيّف اجلنيسّ سوف أ خلّص بعض ال حباث احلديثة عن الإدو  ،للّشهوات

 يف زمننا هذا. اجلنس ّية ابلإاثرة املفرطة اليت تسبهّبا الإابحيّةابذّلات أ كرث عرضة للتّأ ثّر الّسلّّب 

لهيا العملّية من الّطرق  انّوعت م  الفصل الثّالث ّمكّ  يعرضو  ّبان اليت جلأ  اإ من عادة ارتياد املواقع  يّك حيّرروا أ نفسهمالش ّ

للّك خشص ظروفه ف ،حمّددا اعالجيّ  ابرانجم ل أ قّدم أ اناليت يتوجب احلذر مهنا. املزالق و  الّضعفيبنّي مواطن و  ،الإابحيّة

فالّطرق اليت  ،اجلنس ّية اليت تسبهّبا الإابحيّة من املشالكت وليس هناك وصفة حسريّة للتّعايف ،وحيثّياته اليت ختتلف عن غريه

املواّد والّشاّب اليافع اذلي يعاين من الّضعف اجلنيّس بسبب اس هتالك  ،امزتّوج ااس تفاد مهنا شاّب أ عزب قد ل تناسب خشص

ويف أ حيان كثرية قد يكون من  ،بدأ ت عنده املشلكة يف سّن متقّدمالإابحيّة قد حيتاج اإىل وقت أ طول يّك يتعاىف مقارنة بأ خر 

  النّتيجة املرجّوة.للحصول عىل الرّضورّي اتّباع عّدة طرق خمتلفة تطّبق ابلتّتابع أ و يف نفس الوقت

 ،هدف ما نزال نرجو حتقيقه اجلنس ّية ابحيّة اتّفاق العلامء عىل أ رضار الإ ب سوف أ وحّض لمك ملاذا يعتربيف خامتة الكتاو

وكيف  ،ومن مّث سأ نظر يف دور اجملمتع ،هذا الإجامع يف املس تقبل القريب ابلوصول اإىل وسوف أ رشح ال حباث اليت تعطي أ مال

 ويساعدمه عىل اختاذ قرارات صائبة مبنّية عىل العمل واملعرفة. ،ميكن أ ن يدمع مراتدي املواقع الإابحيّة

 هتمتّ  أ نّك جملّرداجلنس ّية  الإابحيّة مع مشلكة من تعاين أ نّك أ فرتض لب: الكتا هذا فصول نبدأ   أ ن قبل أ خرية لكمة

 فامي طبيعيّ  غري أ و طبيعيّ  هو امع صدر ال حاكمأ   يف أ ن أ رغب لواذّلعر،  وأ   الهلع من انوع كل أ سبّب أ ن أ ريد ول ،ابملوضوع

ّ  من تعاين ل أ نّك اواثق كنت ذافاإ  ة.نسانيّ الإ  اجلنس ّية الفطرة خيّص   أ غرّي  بأ ن امعنيّ  ولست، حباكل أ درى فأ نتة، مشلكة أ ي

 رشاكت صناعة الإابحيّةب و  عىل الإنرتنت، اجلنس ّية املرئّيات بقضّية اخلاّص  رأ يه هل نيكو أ ن يف احلق امنّ  فللكّ  عتك،قنا

ذا ولكن. اجلنس ّية  فاس مترّ  ،تعرفه ل حد أ و الرّضر كل سبّبي  الإنرتنت عىل الإابحيّة واقعملا ارتياد بأ نّ  شعور كيدل اكن اإ

 وماذا، ا غري متوقّعةأ رضار  الإنرتنت عىل اجلنس ّية الإابحيّةاس هتالك  يسبّب كيف كل ل رشح ّجدي قصارى وسأ بذل ،ابلقراءة

 .حيالها تصنع أ ن ميكن
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 الفصل ال ول

 الواقع اذلي نُعاينُه

 

يونيسكو  - يه اليت تنري ادّلرب بل الّسؤال ليست الإجابة  9اإيوجني اإ

 

أ و حّت  ،أ و للوحدة ،أ و للكبت اجلنيسّ  ،احلل للملل .ة عىل الإنرتنت يعتربوّنا احللّ الإابحيّ  اقعاملو  أ كرث مراتدي

يربطون بني مشالكت عديدة يعانون  اجلنس ّية بدأ  بعض مس هتليك الإابحيّة 10تخل نيلنّفيّس.  ولكن منذ س بع س نالّضغط ا

تأ رخيا للكيفيّة  11نوفابريديت/ عىل منتدى موقع نرش أ حدمه  م٢٠١٢عام ويف مهنا وبني ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت. 

 . يقول:ة مشلكهتمفهيا حقيق وااليت اكتشف

هبلع أ ّّنم يعانون من  رّصحوني شخاصأ  يظهر عىل منتدايت الإنرتنت أ  بد م٢٠٠٩-٢٠٠٨"حبلول عام 

ولكهنم يف ذات الوقت قادرون عىل حتقيق انتصاب متني  ،يف عالقاهتم الّزوجيّة جعز جنيّس حادّ 

عىل الإنرتنت. الّّشء العجيب أ ّن دقعة يف الفحش املنس ّية اجل رئّيات املوالاس متناء فقط ابلنّظر اإىل 

رّدوا مؤكّدين  -يف بعض احلالت-وال لف مهنم  ،الكثريين من أ عضاء املنتدايت تفاعلوا مع هذه الّشاكوى

ّبان يعانون من نفس ال عراض.  عندها اس تنتج هؤلء  اأ ّّنم أ يض أ ّن ال عراض اليت يعانون مهنا تدّل الش ّ

الإابحيّة عىل  فالمال  مشاهدة  أ ثناء الاس متناء املتكّرر سببب بية النّساء فقدوا حساسيهّتم جلاذ عىل أ ّّنم

 املرئّيات اجلنس ّية عىل الإنرتنتاليت توفّرها  ّشديدةأ ن تنافس الإاثرة ال  اميكهن ال توجد امرأ ةف ،الإنرتنت

وعن الاس متناء  مشاهدة ال فالم الإابحيّةأ ّّنم لو امتنعوا عن وا عتوقّ و  ،احلسن وامجلال منت همام بلغ

 لبّية ويعودوا اإىل سابق عهدمه.لفرتة طويةل ميكهنم أ ن يبطلوا هذه ال اثر السّ 

ّبانلهؤلء  ايف ذكل الوقت مل يكن متوفّر  دماغك موقع "أ و  "12نوفابموقع "مثل  عىل الإنرتنت مواقع الش ّ

 ،رح هذا املوضوع للنّقاش اليومتط والعدد الكبري من املواقع واملنتدايت ال خرى اليت " الإابحيّةحتت تأ ثري

 فالمال   مشاهدة ذا الكوكب اذلين تثريمهأ ّّنم املهووسون الوحيدون عىل هو  ،ظنّوا عندها أ ّّنم وحدمه

                                        

يونيسكو" 9 يوجني اإ   مرسحيّات ابللغة الفرنس يّة م( عاش يف فرنسا وأ لّف١٩٩٤-١٩٠٩) روماينّ  تب مرسيحّ اك " هواإ

 م٢٠١٧ونرشت الّطبعة الثّانية عام  م٢٠١٤عام  ل ّول مّرة صدر الكتاب 10

Reddit/NoFap11 "هو مصطلح ش بايب ابللّهجة الاجنلزييّة العاميّة ويعين: ل لالس متناء "نوفابو  

12 www. nofap.com 
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وبعضهم عاىن س نوات  ،. الكثريون مهنم اكنوا عازبنياول حترك فهيم أ مجل النّساء ساكن ليعةاجلنس ّية اخل 

قامة عالقة ،دّمر ثقهتم بأ نفسهمهتم الّزوجيّة مما امن الفشل يف عالق  جنس ية حفس بوا أ ّّنم غري قادرين عىل اإ

 ّ  .هبانرّ اكلوأ صبحوا  ،فعزلوا أ نفسهم عن اجملمتع ،واعتقدوا أ ّّنم بطبيعهتم غريبو ال طوار ،امرأ ة ةطبيعّية مع أ ي

التّخلّص و  الّطبيعّية اس تعادة الّرغبة اجلنس ّية عىل الإقالع عن ارتياد املواقع الإابحيّة ساعد هؤلء الّرجال

جيابّية أ خرى مثل  ،اجلنس ّية الإابحيّة هلم س ّببته اذليمن العجز اجلنيّس  وبدأ وا يتحّدثون عن تغيريات اإ

 والإحساس ابلّرضا والّسعادة. ،وزايدة الثّقة ابلنّفس ،والقلق الاجامتعي ،التّخلّص من الاكتئاب

أ ان أ حد هؤلء الّرجال، عانيت من فشل متكّرر يف عالقايت مع النّساء، واكن لهذا الفشل أ ثر مدّمر عىل 

يف الّزمن املعارص ل ياكد خيلو اإعالن أ و فيمل سيامنيئ أ و برانمج تلفزيوين أ و حّّت وحاليت النّفس ّية، 

لقد كنت فاشال كرجل  ،ين بعجزيس ّية اليت ل تفتأ  تذكّرحوار عادّي من الإشارات والتّلميحات اجلن 

 أ يّن الفاشل الوحيد.كنت أ ظّن وقتئذ عىل املس توى اجلوهري للّرجوةل، و 

قالعي عن فشّخص حاليت  ،عرضت مشلكيت عىل طبيب نفيسّ  س نةالإابحيّة ب  مشاهدة ال فالم قبل اإ

لكيّن مل أ وافقه و  ،يل أ دوية مضاّدة لالكتئاب ووصف ،قلق اجامتعّي حاد اصاحهبياكتئاب حاةل عىل أ ّّنا 

 من لكّ ساعة  لكّ تؤّرقين  اكنت اليتو حيايت  ال ساس ّية يف شلكةامل أ ّن  فامي بعد عندما اكتشفتو  .الّرأ ي

 انزاح عن اكهّل أ ثقل مّه محلته يف حيايت. ،يوم من املمكن معاجلهتا

يّة ل ّول مّرة بدأ ت أ لحظ النّتاجئ املذهةل  ،وملّدة مثانني يوما ابلتاّمم والكامل ،بعدما أ قلعت عن العادة الرّسّ

ىل هذه ادّلرجة!  املشلكة احملوريّة اليت لفعلاب مر مذهالال  لحظها الكثريون قبّل. أ ليس هذا  اليت ؟! واإ

اكنت تدّمر ثقيت بنفيس وجتعلين أ شعر ابلوحدة القاتةل عىل كوكب يقطنه س بعة باليني نسمة بدأ ت 

 مشلكة شائعة جّدا بني أ قراين. وليس هذا حفسب بل اكتشفت أ ّّنا ،مضحاللابل

 ،وذيكّ  ،وحمّب للحياة ،وواثق بنفيس ،وأ شعر أ يّن سعيد ،عىل التّوايل منذ أ قلعت ١٠٩رمق  اليوم هو

 ة لك التّحّدايت ...اخل اخل اخل"وقادر عىل مواّج

 

العاملني  اكن جلّهم من مربجمي احلاسوب أ وعىل املنتدايت  اجلنس ّية مشالكت الإابحيّة يناقشونأ وائل اذلين بدأ وا 

 . قبل غريمه من أ قراّنم الرّسيعةهؤلء مه اذلين توفّر هلم ارتياد املواقع الإابحيّة عىل ش بكة الإنرتنت ف  ،التّقنّية املعلوماتّية يف حقل

بدأ  بعضهم  اوأ خري  ،اّم أ ثناء امجلاعتّ ال عجز جنيّس الالقذف أ و  روعانوا من تأ خّ  ،جنس ّية غري معهودة ااكتسب هؤلء الّرجال أ ذواق

لعرشينات من العمر أ و مجيعهم اكنوا يف أ واخر ا .س ّية عىل الإنرتنتاجلن  ال فالميعاين من العجز اجلنيّس حّّت عند مشاهدة 

. وشديدة الإغراء بشلك غريب جّدا ،غريهاعن  "خمتلفة"نت اكعىل الإنرتنت  اجلنس ّية الإابحيّةأ ّن أ مجعوا عىل قد و  ،أ كرب بقليل

 بقوهل: أ حد أ عضاء املنتدايت عن ذكل عرّب  وقد

ماكين التّحمّك ابل مر ل ّن اجملاّلت مل  ،"اجملاّلت توفّر الّصور اخلليعة مّرات معدودة لّك أ س بوع واكن ابإ
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ابحيّة ،ممتزّيا اتقّدم شيئ  الإنرتنت وجد عقّل شيئعىل ا اجلنس ّية ولكن عندما دخلت العامل املظمل لالإ

يطرة متام ،وبزتايد مس متربكرثة و يريده  ئاشي  ،مرغواب يف أ قّل من س تّة أ شهر.  القد خرج ال مر عن الس ّ

ّ س نوات من النّظر اإىل الّصور اخلليعة  بضع شهور من  بعدولكن  ،مشلكة ةيف اجملاّلت ومل أ واجه أ ي

 ."اارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت رصت مدمن

 

 لمرئّياتميكن ل كيف لنا توحّض  يتال دةلّ ال   جندلتّارخي سوف نظرة خاطفة عىل تطّور املرئّيات الإابحيّة عرب القاء ابإ  لو مقنا

يّة عن طريق . بدأ  رواج املرئّيات اجلنس ّية الإابح ها أ حدتوقّع ي  مل اإىل هذه ادّلرجة اليتعىل الإنرتنت أ ن تؤثّر عىل ادّلماغ  اجلنس ّية

اإىل  ،يف لّك اإصدار اخلليعة ورّص الا مبا تقّدمه هذه اجملالت من عو الّراغبني يف ذكل الوقت أ ن يقنواكن عىل ، ادّلوريّة اجملاّلت

غرارسعان ما اكنت الّصور يف لّك عدد و ،من الّصور اجديد اأ ن يظهر الإصدار التّايل وتقّدم اجملةّل قسط ها ءتفقد حداثهتا واإ

أ و أ ن يبذل ّجدا  ،اإىل ختيّل جارته احلس ناءمن طرق أ خرى ك ن يلجأ  مثال  عن الإاثرةيبحث  أ نا يضطّره ممّ  ،دلى الّشخص

 قد يكون مبثابة غارة خطرة وملكفة للحصول عىل عدد جديد وصور جديدة.و  ،كبريا

 املتعةاملتفانني يف طلب و  ،13(Xصنف يامنئّية املصنّفة حتت بند الإابحيّة اجلنس ّية )اكن هناك القليل من ال فالم السّ  

ماكّنم احلصول عىل ه املواّد هذصول عىل يف ذكل الوقت اكن احلو ،فاحضة من بعض حماّل بيع الكتبالة نس يّ اجل واّد امل اكن ابإ

 .  السيامنيئّ  وأ كرث النّاس مل تكن دلهيم رغبة يف قضاء وقت طويل يف دور العرض ،فنة من املصادرحمدود حب 

الّصور اكنت هذه العروض أ كرث اإاثرة من  ،اك يف حمّطات التّلفزة اللّيلّيةبدأ  استئجار أ رشطة الفيديو والاشرت  مثّ 

 لكنو  .ضور فيمل سيامنيئحل صاةل العرض واكن اس تعاملها أ خّف وطأ ة من ادّلخول العليّن اإىل ،اجملاّلت تنرش يفاليت  الفوتوغرافيّة

عىل رشيط الفيديو قبل أ ن تس نح هل زايرة أ خرى للمحّل لستئجار رشيط أ خر؟  فيملس ال مك مّرة ميكن للّشخص أ ن يشاهد نف

حّّت يصل اإىل اللّقطات الإاثرة ابلتّدرجي  تس تفحل فيهو  ،فيه قّصة وحبكة ااكن عىل املشاهد أ ن حيرض عرضيف ذكل الوقت و

 .اودة جدّ وأ كرث القارصين اكنت قدرهتم عىل احلصول عىل هذه ال رشطة حمد، الّساخنة

بشلك رّسّي وقليل  صل اإىل املشاهدينت اكنت العروضو  ،الإنرتنت ىلعاجلنس ّية  ة العروضمشاهد بدأ توبعدها 

ادّلخول ورمغ أ ّن  ،الّصور الفوتوغرافيّةعدد من ل ارضعكوّنا  ل تعدو توفّرةة امل اكنت املادّ يف البداية  .اللكفة عرب خطوط الهاتف

                                        

ن اكنت بعض ال فالم 13  ملموسا قد حقّقت جناحا جتارايّ  اليت عرضت يف ذكل الوقت واإ
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ل أ نّ اإىل تكل الّصور اكن متاحا   ة زر.وما اكن ابلإماكن احلصول علهيا بكبس ،اتزنيل الّصور اكن بطيئ اإ

 قد ل يتوفّر وأ حياان ،خبطر احلصول عىل فريوس اومن مّث فتحه جمازف ،ملتزنيل الفيأ ن تقوم ب "اكن عليك 

تتأ كّد من أ نك وجدت ما يّك  بعض اجلهدفاكن ل بّد من بذل  ،مليك الربانمج املالمئ لعرض الفيدل

أ و أ ن حترص عىل ارتياد مواقع معّينة تعرف  ،به "الاس متتاع"زنيل وتمتكّن من قبل أ ن تبدأ  التّ  يناس بك

 أ و اثنني وتكتفي." افتشاهد عرض ،كل مناسبأ ّن حمتواها  اسلف

 

توفّر  ،جديد: مواقع اإابحيّةاكئن  عىل الّساحة قد ظهرف ،عةيوش يوع الإنرتنت الرّس  م٢٠٠٦تغرّي حبلول عام  ذكللّك و 

مّسيت كذكل  !هذه يه مواقع التّيوب ،املبتذةل من املشاهد اجلنس ّيةتعرض دقائق ساخنة  ،قصرية ابمتويل ل ينضب أ فالمو 

فالم. لالّشهري  (YouTube®)ل ّّنا تعمل بنفس التّقنّية اليت يعمل هبا موقع يوتيوب   لقد تغرّي عامل الإابحيّة اجلنس ّية بشلكل 

 :فقالوا ،وقد وصف بعض مراتديه هذا التّحّول ،غري مس بوق

شاهدت أ رشطة الفيديو من حني و  ،لس نوات؛ ل كرث من عقد من الّزمان"لقد نظرت اإىل الّصور اخلليعة 

دها مل احتج اإىل وقت طويل بع ايوميّ  انشاط عىل الإنرتنت مواقع التّيوب تصفّحولكن عندما صار  ،ل خر

أ عتقد أ ّن مواقع التّيوب وعروضها الوفرية قد أ ثقلت اكهل دماغي  ،العجز اجلنيسّ أ شعر مبشالكت يك 

 وأ ّنكته."

*    *    * 

الإاثرة ليست تدرجيّية ف ،كيلومرتا يف الّساعة 140صفر اإىل "الإاثرة عىل مواقع التّيوب تتسارع مبارشة من 

بق. ولكهّنا الوصول املبارش اإىل ذروة  ،تداعب اخلواطر وأ  مرحية أ و   ،وأ فالم التّيوب قصرية جّداالش ّ

في ل يكقد الفيمل الواحد ف ،عليك أ ن تكرث من النّقر حبثا عن املزيد من ال فالم اجلديدةوذلكل جتد أ ّن 

فيدفعه فضوهل  ،عرف املرء حمتوى الفيمل حّّت يشاهدهكن أ ن ي، وأ يضا ل مياكملال هّتّيجللوصول اإىل ال 

 وهكذا.."   ...قر والبحثيف النّ  الالمتنايه لالس مترار

*    *    * 

ماكين أ ن أ تفهّم متام تزنيلها لكّها يف ذات  يمتّ  جنس ّيةيرغب الّشخص مبشاهدة عرشة مقاطع  أ ن ا"ابإ

ّن اإّناك احلواّس ابلإاثرة  ،فعل ذكلأ نّه يغريي يقّر ب القد أ ذهلين أ ن أ مسع خشص ،الوقت  ش بهأ  املفرطة اإ

 ."اإىل حّد التّخمة ل طعمةابأ و حشو البطن  ،يفيض عن احلاجةلس تكثار من كزن ما اب ما يكون

 

*    *    * 

ويه متوفّرة  ،عىل الإنرتنت اجلنس ّية كواكيني الإابحيّة اإنا يه -الكبرية املواقع وخاّصة-"مواقع التّيوب 
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ماكين  ،وحّّت لّك عرش دقائق ،ولّك ساعة ،الكثري من املواّد اجلديدة لّك يومتقّدم و  بكرثة، لقد اكن ابإ

 احلصول عىل مثريات متجّددة ابس مترار."

 

*    *    * 

أ كرث عالية اجلودة  جنس ّيةأ فالما رصت أ شاهد  ،وحّّت الهواتف اذّلكّية الرّسيعةالإنرتنت  وجود "ال ن مع

نشاطا يس متّر  -يف بعض ال حيان- ت مشاهدة ال فالم الإابحيّةأ صبح، وبشلك متواصل من ذي قبل

يطلب املزيد...  اعقّل دامئاكن و  ،أ بدا ثايّل. مل تكن مش بعة لرغبيتعن عرض اخلتام امل  اليوم حبثطوال ا

 اي لها من أ كذوبة."

 

*    *    * 

"قبل أ ن أ كتشف أ يّن أ عاين من العجز اجلنيّس كنت قد اس تفحلت يف مشاهدة أ عداد مزتايدة من 

 قصرية عىل مواقع التّيوب الإابحيّة." أ فالماملقاطع اجلنس ّية الّساخنة عىل شلك 

 

*    *    * 

يّة أ كرث من مّرة ، غرّيت لّك يشء الرّسيعة"املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت  يف بدأ ت أ مارس العادة الرّسّ

ليه للتّخفيف من الّضغط النّفيسّ  ،اليوم أ و ليساعدين  ،وحّّت لو مل أ شعر ابلّرغبة يف الاس متناء كنت أ جلأ  اإ

ال فالم  وجدت نفيس أ جلأ  اإىل مشاهدة يف ذكل. الإابحيّة عىل الإنرتنت ساعدتصفّح املواقع و  ،عىل النّوم

 القذف اكن مشلكة التّأ خر يفو  ،زوجيت مل تعد تثريين عىل الإطالقف ،الإابحيّة قبل أ ن أ جامع زوجيت

بق فقد  ،كبرية ل أ متكّن من  وأ حياان ،14والّشعور هبّزة امجلاعكنت أ جد صعوبة يف الوصول اإىل ذروة الش ّ

 ."عىل الإطالق ذكل

 

 ُ اليت تثري  املرئّية وذكل بسبب التّجّدد ادّلامئ للامّدة ،"ذو قمية" عىل أ نّه نشاط الإابحيّة مشاهدة ال فالم ادّلماغ سّجلي

أ ن بتلّح عليك  بدورها اليتو الإابحيّة يقّوي الّروابط العصبّية املرئّيات اذلي تسبّبه  لّشديدالهّتّيج اجلنيّس او  ،غريزة اجلنس

ابهتة ابملقارنة. وحبسب  اوابلتّايل تغدو لك املثريات اجلنس ّية اليت كنت تعرفها سابق ،الإاثرةهذا النّوع من  تطلب املزيد من

 الإنرتنت ل ترتبط بطول الوقت اذلي يقضيه عىل اجلنس ّية ث أ ملايّن فاإّن املشالكت اليت يعاين مهنا مس هتلكو الإابحيّةفريق حب

                                        

 ة.وتسّمى يف العربيّة أ يضا "الّرهز"، وتعين حتّرك واهزّت ونشط، و"الارهتاز" يف امجلاع أ ّي حتّركهام مجيعا عند الإيالج الّرجل واملرأ   14
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ودرجة الهّتّيج ، -يف املادة املرئّية التّنّوعأ ّي - مع عدد الّصفحات اليت يتصفّحها ولكهّنا تتناسب طردايّ  ،املرء يف تصفّح املواقع

تقول  ،هتالك الّزائد عن احلدّ هو الاس وهناك خطر أ خر لهذا البوفيه املفتوح من الإابحيّة اجلنس ّية و  اجلنيّس اذلي يشعر به. 

 :ماساشوستسالاس تاذة بلكّّية الّطّب يف جامعة  "جباتوشريي "كتورة ادلّ 

س تأ لك  ،الاس هتالكفرط ب ارتباطا وثيقاع مرتبط "ال حباث املتعلّقة ابلّشهّية تدّل عىل أ ّن تعّدد ال نوا

ولكن  ايف الك احلالتني لن تظّل جائع ،لو عرض عليك صنف واحد من الّطعامأ كرث يف بوفيه مفتوح مما 

ذا أ ردت أ ن تتجنّب الا: مبعىن أ خر ،ابلنّدم ايف اإحداهام سوف تشعر لحق س هتالك الّزائد عن احلّد اإ

 يف لّك منايح احلياة." فابتعد عن البوفيه املفتوح ،ومشالكه

 

العنان  املرء طلقأ  لو ف ،ور الفوتوغرافيّةالّص اخليال بشلك ل تس تطيعه عّطل ت فالمال  مشاهدة من اجلدير ابذّلكر أ ّن و 

نّه س يحتّل دور البطوةل يف تصّوراته وأ حالمه ، فالمال  احلال عند مشاهدة يأ خذ دور املتفّرج الّسلّّب كام هو  نول ،خلياهل فاإ

ّبان اذلين بدأ وا ولكّن  . يقول ااكنت جتربهتم خمتلفة متام ايف سّن مبكّرة جدّ نتظام املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت اب ونتصفّحي الش ّ

  أ حدمه:

 ،قدمت عىل جامع امرأ يت ل ّول مّرةيه اللكمة اليت ميكن أ ن أ صف هبا شعوري عندما أ  هذه  !"غريب 

أ مام  وأ ان جالسالاس متناء عىل  اكام لو أ يّن رصت معتاد مس تغرب،أ حسست أ يّن يف وضع مصطنع و 

 ."قيقيّةقة اجلنس ّية احل من العال هو الّطبيعّي بدل هذاعقّل يعترب أ ن صار  حّّت  ،شاشة احلاسوب

 

ماكنأ ثناء امجلاع  ليس مبقدوره ف  خّص وابل   ،الإابحيّة ال فالم ةشاهدم كام هو احلال عند  دور املتفّرج الّشخص أ ن يأ خذ ليس ابإ

 .الّزواجدهتا لس نوات قبل عىل نوع معنّي من املغرايت اكليت اعتاد مشاه الاقتصار أ و ،الرّتكزي عىل عضو حمّدد يف اجلسم

  أ حد رؤ عىل ذكرهاجي ل اليت قضيّةال 

يف ذكل الوقت  ،لإنرتنت عن هذه الّظاهرة اجلديدةعىل ا ازوجيت أ ن أ عّد موقع عّلّ  اقرتحت م٢٠١٠يف ّناية عام  

: اجلنس ّية اكن منتدى العالقات اجلنس ّية اذلي تديره زوجيت يعّج برجال يبحثون عن اإجاابت انجعة ملشالكهتم املتعلّقة ابلإابحية

عدم الاجنذاب لزوجاهتم، وتأ ّخر أ و انعدام القدرة عىل القذف أ ثناء امجلاع، أ و اس تحداث ميول ورغبات جنس ّية جديدة ومثرية 

 درجةالقذف الرّسيع الّسابق ل وانه ب أ حياان، و الّرذائل والفواحشتلفة من اخمل ل نواع ا ةمشاهد وا يفلكام اس تفحلّصة وخاللقلق 
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ميكّهنم من قراءة ما يرّصح به بعضهم البعض عن  متخّصصحباجة اإىل موقع  املنتدى . لقد ارتأ ت زوجيت أ ّن أ عضاءمأ لوفةغري 

 ،الإنرتنت اس تخدام الإدمان عىل ذات الّصةل مثل عاضيو امل ويوفّر هلم الاّطالع عىل ال حباث العلمّية احلديثة يف ،مشالكهتم

 ."دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة" . ومن هنا انطلق موقعالدّلونة العصبّيةو  ،والتّكيّف اجلنيسّ 

بدأ ت تظهر   !مّما وجدت وذهلت ،شاراكت الزّوارفبدأ ت مبتابعة م  ،أ تعّرف عىل زّوار املوقع اجلديد أ ندفعين فضويل 

بكة العنكبوتّية الّرجال يف خمتلف أ حناء العامل ف ،كثرية بلغات خمتلفة وأ حياان ،روابط للموقع يف نقاشات ممتّدة يف مجيع أ حناء الش ّ

عرشين  من ربقما ي "الإابحيّةدماغك حتت تأ ثري "يف الوقت احلايّل يراتد موقع و ،ا جاّدين ابلبحث عن اإجاابت شافيةاكنو 

 .اأ لف زائر يوميّ 

املواقع الإابحيّة عىل  لل شخاص اذلين يرغبون ابلإقالع عن ارتياد وّّجةمأ خرى بدأ ت تظهر منتدايت  وبعد ذكل

ظهر  ني عىل سبيل املثالفي الّص ف ،العامل يفدول أ خرى  اإىل اجلنس ّية الإابحيّة النّقاشات حول أ رضارانتقلت و  ،الإنرتنت

 ال فالم مشاهدةلّص من تأ ثري يف منتدى واحد يضّم أ كرث من مليون عضو ياكحفون من أ جل التّخ ااندجما لحق، مّث منتداين

 .اجلنس ّية الإابحيّة وأ رضار أ يامن اجمتع حشد من الّرجال جتدمه يناقشون تأ ثرياتو  ،الإابحيّة

 ،حتوي يف بعض ال حيان ال لف من املشاراكت لرايضّيني مطّوةل،بنقاشات  "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"امتل  موقع 

ّيارات ،امعاتاجلوخّرجيي  والباحثني  ،وكذكل مدمين اخملّدرات ،وعازيف املوس يقى ،ومشّجعي الفرق الّرايضّية ،وعّشاق الس ّ

و سبب ال عراض اليت يعانون مهنا اإل بعد واقع الإابحيّة عىل الإنرتنت هاملمعظم الّرجال مل يصّدقوا أ ّن ارتياد  عن نصيحة طّبّية!

 :، يقول أ حدمهأ شهر من الامتناع عن مشاهدهتا

، الانتصاب ضعفت أ عاين من مشلكة بدأ  "بعد س نوات من ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت 

املزيد من أ نواع شاهد أ ن أ  اإىل رصت أ حتاج ف ،وتدهورت حاليت اإىل ال سوأ  فال سوأ  يف العامني ال خريين

غرق النّفيّس اذلي انتابين دفعين ل  ولكّن احلرص  ،اجدّ  ا. كنت قلقاليت أ ريد اثرةيك أ صل اإىل الإ الفواحش 

 ّية.نس  اجل  أ كرث حفشا واحنرافا من املامرسات أ نواعشاهدة أ كرث مب 

وما يصاحهبا  ،يّةالعادة الرّسّ  ممارسة وعن ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم ي عنمتناعال ن لكاّم طالت مّدة او 

أ رسع وأ سهل... ما عدت أ عاين من  لكام صار الانتصاب الّطبيعيّ  ،اجلنيّس املصطنع الهّتّيجمن اخليالت و 

 لقد تعافيت." ،مهنا قبل أ شهر قليةل خلت عاينكنت أ   مشالكت العجز اجلنيّس اليت
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اذلي  التّحّسن الواحض حّّت بعديف العالقة بني الإابحيّة اجلنس ّية واملشالكت اليت تصيهبم  نوشكّكي  الّرجال ظّل الكثريون منو 

 ابلتّدرجي أ حياان ،اثنيةتشفوا أ ّن مشالكهتم قد عادت فعادوا اإىل ارتياد املواقع الإابحيّة من جديد، ليك ، قالعالإ  لحظوه بعد

 "امس املس تخدم"ل عضاء حتت غطاء قاشات انالإنرتنت اكنت تضّج ب ايت عىل ورمغ أ ّن املنتدأ خرى.   اينيوبرسعة فائقة أ ح

ّبان: .عن هذا املوضوع بشلك رصحي وعلينّ اذلي خيفي هواّيهتم احلقيقيّة، اإل أ ّن أ حدا مل يكن راغبا يف احلديث   يقول أ حد الش ّ

ّبان اليافعون مل يرغبوا بزايرة " ذلي سبّبه نيّس االّضعف اجل  ،الّطبيب يش تكون من ضعفهم اجلنيسّ الش ّ

  .امنّ  واحد للكّ  اخشصيّ  اوحّّت هذا الإدمان اكن رسّ  ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم الإدمان عىل

هبذه  عامّ  لقدرة عىل خلق وعيغاضبني دلرجة أ نّنا مل نكل ا اوأ يض حائرين،و  ،وَخِجلني ،كنّا متوتّرين

 يدرك ملفوابلتّايل  ،يُرى عىل حقيقتهل أَ عىل اكن حريصا لّك فرد منّا  ل نّ  ،كنّا خنتئب يف الّظلّ  ،القضّية

 ."ابلفعلموجودة  -فينا جمّسدة-أ ّن هذه الّظاهرة  أ حد يف اجملمتع

 

، وقد عرّب عهنا أ حد وغري متوقّعة جّدا، الإابحيّة صاحبته أ عراض انسحاب مؤملة ارتياد املواقع ابلنّس بة للبعض فاإّن الإقالع عنو

ّبان بقوهل:  الش ّ

  ال دوية مل تساعدين عىلحّت، وعدم القدرة عىل النّوم ،والإّجاد ،"هذا ما أ عاين منه: الهّتّيج املفرط

 ،وضيق النّفس ،وعدم القدرة عىل الرّتكزي ،جفة يف ال طرافرّ الرتعاش و الاأ عاين من و  ،لنّومل  اخللود

 النّيكوتني وامخلر ومواّد ىلالإدمان ع ، واّجتة مّرات يف حيايتت الإدمان عدّ قارعكتئاب. لقد الاو

وال فاكر  ،هذا الإدمان هو ال صعب عىل الإطالق. الّرغبة امللّحة ولكنّ  ،اوقد تغلّبت علهيا مجيع ،أ خرى

ومشاعر هّدامة أ خرى كثرية اكنت بعض  ،والّشعور ادّلامئ ابلعجز واليأ س واحلقارة ،وال رق ،املهووسة

ّّنا يشء خبيث و  ،اجلنس ّية ما عانيته بسبب الإابحيّة طيةل أ بدا ولن أ تعامل معه مّرة أ خرى  ،قذراإ

 حيايت."

 

ذا مل تكن واعي الإابحيّة، ولكنّك تالحظ أ ّن الّرجوع  مشاهدة ال فالم عن تّوقّفال  قد تباغتك عندأ ّن مثل هذه ال عراض  ااإ

عىل  اسأ يت لحقو  ،املدّمرة  هذه العادةكل لتس متّر يف افس يصبح ذكل دافع ،املواقع الإابحيّة خيفّف هذه ال عراض تصفّحاإىل 

قالع عنذكر معضةل أ عرا  .بشلك تفصيّلّ  اجلنس ّيةمشاهدة املرئّيات  ض الانسحاب املرافقة لالإ

أ عراض  من بدأ وا يعانونعندما الإابحيّة  مشاهدة ال فالم عن توقّفوااذلين  بعض ال شخاص ال كرث مدعاة للقلق أ نّ 

من جعز  -بشلك مؤقت-عانوا فقد  ، التّام عانوا مهنا بعد الإقالعما يصفون حاةل من العجز اجلنيسّ  عادة ،الّضعف اجلنيسّ 
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الّرجال  بعض أ نّ  حّّت يف أ عضاهئم التّناسلّية.  ساسيحوال   وانعدام احلياة ،مع فقدان اكمل للّشعور ابلّرغبة اجلنس ّية ،جنيّس اتمّ 

س ّية وضعف عانوا من فقدان مؤقّت للّرغبة اجلن ميكن أ ن ي ،اجلنيّس قبل الإقالعالّضعف أ ّي من أ عراض شعروا باذلين مل ي 

 يقول أ حدمه:. هجنيّس بس يط بعد

ّ  يّ دل ت"ليس نّه شعور غريب ا،أ و تلقائيّ  نتصاب عفوايّ الا حيدثول ،رغبة جنس ّية عىل الإطالق ةأ ي  اإ

ة مجيةل أ وّد لو فتاأ فاكر طبيعّية مثل: اي لها من  ويدور خبدلك ،حس ناء فتاةعندما تنظر اإىل  ابلفعل

 اجتربة غريبة جدّ  هذه اكنت ،انوااي جنس ّية ّنائيّ  أ و توّّجاتفليس عندك  ، ورمغ ذكلأ تعّرف علهيا

 ."ارصت خمصيّ  كام لو أ يّن  تشعر  ،وخميفة يف نفس الوقت ،ابلنّس بة يل

 

ذا مل يمّت حت ّبان من حدوث هذا اإ فاإّن  ،عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة بعد الإقالع املؤقّت "املوت الرّسيريّ "ذير هؤلء الش ّ

نقاذ رجولهتماخملاوف من العجز اجلنيّس ادّلامئ قد جتعلهم هيرولون عائدين اإىل الفضاء ا اللّجوء أ ّن هلم  سيبدو ،لإلكرتوين حملاوةل اإ

 عهوك نّه مثن بس يط يدف -حّّت ولو بأ داء جنيّس ضعيف- ةالإابحيّ والعهر اليت تعرضها املواقع  أ نواع الفواحش مشاهدةاإىل 

ومع ذكل فاإّن  ، وليس املشلكة!العالج هو يف نظرمه ارتياد املواقع الإابحيّةيصبح  ،لمينع الفقدان الاكمل لرجولته الّشخص

 ،اليت يعانون مهنا "املوت الرّسيريّ "حاةل هم من لّص الإابحيّة مل خي  العودة اإىل مشاهدة ال فالمالكثريين صعقوا عندما اكتشفوا أ ّن 

 ق ذكل يف بعض ال حيان عّدة شهور.اكن علهيم أ ن ينتظروا حّّت تعود هلم الّرغبة اجلنس ّية بشلك طبيعّي وتلقايّئ، وقد اس تغر و 

 تظهر اليت تزتاوج اإىل درجة الإّناك اجلنيسّ  -يف اخملتربات العلمّية- أ ّن ذكور فرئان التّجارب اجلدير ابذّلكر هنامن و 

هل يعترب ذكل ف  .الّطبيعيّ  ل تلبث بعدها أ ن تس تعيد نشاطها اجلنيسّ و ،بشلك عريضّ  "املوت الرّسيريّ "أ عراض  اعلهيا أ يض

ناّم  اجلنس ّية الإابحيّة اذلي تسبّبه ؤقّتواملعىل أ ّن العجز اجلنيّس التّاّم  دليال لهذا الّسلوك؟  طبيعّية هو اس تجابة بيولوجيّةاإ

ل ّن  ولكن ،يف اإدماّنا أ و سلوكها اجلنيّس أ و حالهتا النّفس ّية ا الفرئانل يدرسون سلوك الفرئان يّك يساعدو  -ابلّطبع- العلامءف

اخلبري يف عمل تطّور ال حياء  "جون ج. ميدينا"عرّب عن ذكل ادّلكتور وقد  كبري،تراكيب دماغ الفأ ر تش به دماغ الإنسان بشلك 

ل ّّنا تلقي الّضوء عىل العملّيات  ،ىل احليواانت تعمل مكصباح يدوّي يّوّجه ال حباث عىل الإنساناجلزييّئ بقوهل: "ال حباث ع

 "البيولوجيّة ال ساس ّية.

ّبان من احامتل مواّجة حاةل مبجّرد حتذير هؤلء و أ نّه  مّما يبعث عىل الاطمئنان،و  فاإّن ، املؤقّتة" املوت الرّسيريّ "الش ّ



39 

 

ّبانجأ ش رابطةثبات و ب  هتاأ غلهبم متكّن من مواّج  :، يقول أ حد الش ّ

ّن عضوك ميّت فاإّّنم ل ك  و وعندما يقول البعض أ نّك تشعر "، املوت الرّسيريّ ""لقد عانيت من حاةل 

 تشعر بأ ّن جمّرد وجوده معك يف لّك حتّراكتك عبء عليك."و  ،تشعر حقيقة ابنعدام احلياة هناك ،يبالغون

 

ّبان اليافعني يف  ،وش يوعها بشلك كبري ،الإابحيّةمع زايدة انتشار مواقع التّيوب  مرحةل أ واخر بدأ  فيضان من الش ّ

كون من نفس مشالك العجز اجلنيّس اليت يعاين مهنا تيش  و  ،املراهقة أ و بداايت العرشينات من العمر ينضّمون اإىل املنتدايت

وصارت املنتدايت يه املاكن اذلي  ،املنتدايت يشلّكون الغالبّية بني أ عضاء ويف وقت وجزي صاروا ،اال كرب س نّ  ل عضاءا

ّ  ايصفون فيه معاانهتم مّما ابتوا مدركني متام  .عىل الإنرتنت املواقع الإابحيّة ارتياد بسبب  أ صاهبم ه جعز جنيسّ أ ن

 اجلنس ّية التّجربة ال خرى مع الإابحيّة

ّبان يف العرشينات من العمر ابإ  م٢٠١١يف عام     عىل الإنرتنت خمّصصة بشلك  منتدايت نشاءبدأ ت مجموعة من الش ّ

با رئيس لإابحيّة املرتبطة اب تلتّخلّص من املشالكعىل أ مل ا ، وذكلالإابحيّة ارتياد املواقع عىل الإقالع عن بلتشجيع الش ّ

الاس متناء بشلك متناع عن يف الا اساعدت أ يض قد الإابحيّة مشاهدة ال فالم أ ّن حماوةل الإقالع عن وقد لحظوا ،اجلنس ّية

يّة ممارسة ّن الكثريين مهنم مل يكونوا قادرين عىلأ  الواقع و  ،مؤقّت ابحيّة وخاّصة يف بداية الإ  ل فالمدون مشاهدة ا العادة الرّسّ

جلنس ّية مشاهدة املرئّيات ا من راكثالإ سبهّبا ي الإاثرة املفرطة واملزمنة اليت  . اكن هدفهم أ ن يعطوا أ دمغهتم راحة منالإقالع حماوةل

عادة التّشغيل" يبوت" أ يرّ ال" مّسيت هذه التّجربةو  ،عىل الإنرتنت  ." ابلعربّيةاإ

اذلي  "15هو منتدى "ريديت/نوفابو  ،ابللّغة الإجنلزييّة م٢٠١١عام  بدأ  يف وأ قدهماها أ كرب و هذه املنتدايت أ فضل 

" ويضّم تسعة عرش أ لف 16"ريديت/بورن فري يضّم حاليّا ما يزيد عىل مائة واثنني وثالثني أ لف عضو، وهناك أ يضا منتدى

عادة تشغيل ال ّمة 17عضو، وانضّم اإىل موقع "نوفاب ىل موقع "اإ " أ لفني ومخسامئة عضو، أ ما موقع 18" ثالثني أ لف عضو، واإ

                                        

15   www.Reddit.com/NoFap 

16   www.Reddit.com/PornFree 

17 www.NoFap.com 

18 www.RebootNation.org 
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 .وعددهّن يزداد بشلك مضطرد ،نّساءترّحب هذه املواقع بعضويّة ال و  ،ثالثة عرش أ لف عضو " فيضمّ 19"دماغك يس تعيد توازنه 

دماغك حتت "موقعي ال عضاء يف اكنت هلم روابط مع هئامن أ عضا القد دأ بت عىل متابعة هذه املنتدايت منذ بداايهتا ل ّن عدد

 ."تأ ثري الإابحيّة

باب اخنرط  ،أ عني الّصحافة والإعالم عن اوبعيد، كجزء من هذه احلركة النّاش ئة  لّك أ حناء العامل يف منأ لف الش ّ

، وبلّك أ شاكلها ،الإقالع عن لّك املثريات اجلنس ّية املصطنعة عىل الإنرتنت وغريها ، واليت تدعو اإىلالّرائدة"الّريبوت" ربة جت

ال دب قراءة و  ،والتّواصل اجلنيّس عن طريق الاكمريات ،أ فالم التّيوب الإابحيّةمشاهدة  ويشمل ذكل الامتناع عن

يروون  ،والكثريون مهنم نرشوا مشاراكهتم عىل مدى شهور .ما شابهو  ...عىل الإنرتنت اإعالانت املواعدةتصفّح و  ،20املكشوف

 فهيا نتاجئ جتربهتم.

ن ، مف21بروتوكول التّجربة املزدوجة التّعمية ودون ،دون مجموعة التّحمّك  -"الّريبوت" جتربة- جربة الكربىأ جريت هذه التّ 

الباحث أ ن يطلب من بعض  من طلّبيت أ داء التّجربة ل نّ  ، وذكلهذا اجملال يفالتّجارب  هذا النّوع من اإجراءاملس تحيل 

املشاركني يف التّجربة  لّك منل اوهبذا يصبح ال مر معلوم ،ّيةنس  مشاهدة املرئّيات اجل  الامتناع عنوترك الاس متناء  املشاركني

ل أ ّن جتربة  .املزدوجة عميةالتّ  بروتوكول وهذا يشء ينبغي جتنّبه يف التّجارب اليت تعمتد ،والقامئني علهيا عىل حّد سواء يبوت" "الرّ اإ

مّث تقارن ال عراض  "،مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية" عاملاليت تعمتد عىل اإزاةل  -يف حدود علمي-التّجربة الوحيدة  تمتزّي بأ ّّنا

 لتغرّيات املس تقبلّية الاّلحقة.الّسابقة اب

 ارتياد املواقع الإقالع عنعىل  اأ قدموا طوعاملشاركون يف جتربة "الّريبوت" ، فاوابلّطبع مل يمت اختيار املشاركني عشوائيّ 

فهم وابلتّايل  ،ّصغر عىل اس تعامل تقنّية احلاسوبال ذنشأ وا من جيل الإنرتنت اذلين نم وااملشاركني اكن أ غلبكام أ ّن  ،الإابحيّة

 تفصحل  "الّريبوت"املنتدايت واملواقع اليت طرحت حتّدي  أ ضف اإىل ذكل أ نّ  ،أ طياف اجملمتع رشحية متثّل خمتلف  يشلّكونل

هذه املنتدايت  ابلّرمغ من أ ّن عضويّةوذكل  ،اجلنس ّية الإابحيّة س هتالكاذلين يعانون من مشالكت متعلّقة اب هئاعن نس بة أ عضا

                                        

19 www.YourBrainRebalanced.com 

اثرة الغرائزالّروااييه ال دب املكشوف:  20  ت اليت تتناول املسائل اجلنس يّة بلغة رصحية دون تعريض أ و مواربة هبدف اإ

 يف التّجربة املزدوجة التّعمية يكون القامئ ابلتّجربة واخلاضع لها غري عارفني مبعلومات الاختبار 21
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 .م٢٠١١منذ أ ن اس هتل أ ّولها عام  كثرية اواملواقع قد تضاعفت أ ضعاف

 ال بد وأ ّن دلهيم وازع اال شخاص اذلين حياولون الإقالع عهن أ نّ  اجلنس ّية أ رضار الإابحيّة يف نياملشكّكبعض يزمع 

 ،اس تفتاء قبل عامني أ جرى أ كرب هذه املواقعوقد  ،ليس لها أ ّي توّجه ديينّ  ااملنتدايت واملواقع اليت ذكرهتا أ نف لكّ  اإل أ نّ  ،ادينيّ 

خاضوا  من ال عضاء ٪ فقط٧وتبنّي من نتاجئ الاس تفتاء أ ّن  ،بدلةل معّدل معر ال عضاء عدد من اليافعني ربيضّم أ كهذا املوقع و 

 ل س باب دينيّة.   التّجربة

ينرشوها،  خصّية اليتالشّ  والتّجارب قصصالو  ،مصدرها النّقاشات بني ال عضاءاملعلومات اليت تزدمح هبا املنتدايت 

لسبب أ سايّس وذكل  ،دون دراسة مس تفيضةع هذه املعلومات متر ولكن من اخلطأ  أ ن ند علمّيا، ليست حقائق مثبتةفهيي 

من  ةمتنّوع عّينة ميثّلون ،بأ ّم عيهنم ومن مّث رأ وا النّتاجئ الإجيابية ،"الّريبوت"اذّلين خاضوا جتربة  ال شخاص أ ّن هؤلء مفاده

 ،بعضهم قد وصفت هل أ دوية لعالج احلاةل النّفس ّية، ف هبم احلياتّيةيف جتار و امتعّية والثّقافيّة وادّلينيّةالنّاس يف خلفيّاهتم الاج

 ... وهكذا دواليك. اوأ عامرمه تغّطي مدى واسع ،وبعضهم رايضّيون ،وبعضهم يدّخنون أ و يتعاطون اخملّدرات ،وبعضهم مزتّوجون

ن-هذه التّجربة هو أ ّن املشاركني يف و  لالهامتم بنتاجئ جتربة "الّريبوت"يدعوين وسبب أ خر  أ جريت بشلك  اكنت قد واإ

زاةل  قد -غري أ اكدمييّ   أ سابيع ثالثةس متّرت ملّدة ا وابس تثناء دراسة أ اكدميّية واحدة ،"مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية" عاملقاموا ابإ

أ اكدميّية أ خرى جنحت فال توجد جتربة  "،وضعف الولء لرشيك احلياة اجلنس ّية الإابحيّة ،احلّب اذلي ل يدوم"وعنواّنا  ،فقط

زاةل   عىل الإطالق. "مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية" عامليف اإ

ذا هو  ،عوامل اخملتلفةلبني اكّز عىل حبث الرّتابط التّالزيم ما تر  اغالباجلنس ّية الإابحيّة  يف موضوعادّلراسات ال اكدميّية 

املرئّيات  مشاهدة عادةوجود  مع اوجودهاليت يزتامن عن ال عراض والّظروف  قيّمةظهر معلومات ي النّوع من ادّلراسات عادة ما 

مشاهدة " عاملزاةل ما نعنيه ابإ وهذا  ،مشاهدهتااملشاركون عن  ميتنعولكهّنا ل ميكن أ ن تبنّي لنا ما اذلي حيدث عندما  ،اجلنس ّية

زاةل العاملالتّجارب اليت تعمتد عىل اإجراء  ،"املرئّيات اجلنس ّية  احيّدد هب يتال املوثوقة ث العلميّ أ حد طرق البح يه املسبّب اإ

 العلامء ال س باب واملسبّبات.

 وجود أ عراض تدلّ  احامتل بنيو  نس ّيةاجل  مشاهدة املرئّيات درجةبني  اتالزميّ  اارتباط ةاكدمييّ ال  ادّلراسات وجدت 

درجة بني  اتالزميّ  اارتباط اأ يض ادّلراسات الاجامتعي. ووجدتوالفشل أ   ،والّضغط النّفيسّ أ   ،واحلرص النّفيسّ أ   ،الاكتئابعىل 
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سوء ال حوال الّصّحّية بشلك كذكل و  ،واحنراف اذّلوق اجلنيسّ  ،اجلنس ّية الإابحيّة وعدم الاكتفاء يف العالقات املوادّ  اس هتالك

ل أ ّن الباحثني ال اكدمييني حّّت ال ن ّزوجيّةوالتّدهور يف العالقات ال ،عامّ  نسمع ما يبحثون يف الّظواهر ال خرى اليت  ااندر . اإ

 ،وعدم القدرة عىل الرّتكزي ،وضبابّية التّفكري ،وعدم الثّقة ابلنّفس ،ةمثل فتور اهلم عىل منتدايت الإنرتنت روتيينّ بشلك  عهنا

عن الرّتّدي مبرور الوقت اإىل  الإابحيّة أ نفسهم املرئّيات وس هتلكما يرويه م  اوأ يض ،والعجز اجلنيسّ  ،وفقدان الاجنذاب للنّساء

 وغريها من الّظواهر.… اواحنراف اأ كرث حفش نس ّيةأ نواع من املرئّيات اجل  مشاهدة

 فاإّن ال شخاص اذلين بدأ وا ابرتياد املواقع الإابحيّة بشلك مكثّف منذ سّن البلوغ من النّادر أ ن يربطوا بني امعومو 

ل بعد أ ن  ،ضعف الانتصابمشلكة أ و  ،ومشالكهتم النّفس ّية مثل احلرص النّفيّس والاكتئاب اجلنس ّية الإابحيّة اس هتالك اإ

ل أ ّن  يّ املزرو ورمغ وضعهم البائس  ،يقلعوا عهنا ُ  هلم بدوي الإابحيّة  تصفّح املواقعاإ  يف الّظاهرولو  رمه أ ّّنم خبريشعِ كوس يةل ت

ّّنم يروّنا احلّل ول ،فقط  .تاعبمصدر امل   يدركون أ ّّنااإ

ذا اكن مّعا مراتدي املواقع الإابحيّة من سؤال يف الواقع فلن يس تفيد الباحثون شيئاو لمواّد اس هتالكهم ل أ نّ بوا يعتقدون اإ

الإابحيّة أ ّي سبب جيعلهم يأ خذون  شاهدي ال فالمم  يس دلىفل  ،املشالكت اليت يعانون مهنالإابحيّة هو املسبّب لل عراض و ا

 املواقع ارتيادظاهرة ل ّن اجملمتع صنّف مشالكهتم حتت مسّميات كثرية ل تأ خذ بعني الاعتبار وذكل  ،ابحلس بانهذا الاحامتل 

أ و  ،تشخيص حالهتم عىل أ ّّنا قلق اجامتعييف الوقت احلايل  الإابحيّة يمتّ  املواقع الكثريون من مراتديفالإابحيّة عىل الإنرتنت. 

حّّت )أ و رهبة ال داء يف العالقات احلمية  ،أ و الاكتئاب ،أ و ضعف اهلّمة ،لرّتكزيأ و عدم القدرة عىل ا ،ضعف الثّقة ابلنّفس

ن اكنوا ل   وقد توصف هلم ال دوية، يات الّشائعةمّ ها من املس وغري اإل بعد مشاهدة مقاطع جنس ّية(  يمتكّنون من امجلاعواإ

 .يف بعض ال حيان والعالجات

ّبان  هؤلء بعض يعاينو  أ و ل ّّنم ابتوا مقتنعني  ،أ ّن ميوهلم اجلنس ّية قد تغرّيت بشلك غامضب لعتقادمهبصمت الش ّ

أ ّّنم لن يمتكّنوا من ممارسة اجلنس مدى خلشيهتم أ و  ،اإل املرئّيات اجلنس ّية الّشاّذةثريمه ت ول  ،بأ ّّنم شاّذون ومنحرفون ارسّ 

يّن أ بدو كام لو أ   ل أ ريد أ نووأ ن ليس هلم أ ّي أ مل مس تقبّّل بعالقة زوجيّة سلمية بسبب العجز اجلنيّس اذلي أ صاهبم.  ،احلياة

ّبان هواجس الانتحارأ ّن من التّرصحيات اليت تشري اإىل  اكبري  اولكيّن قرأ ت عدد ،أ دّق انقوس اخلطر بدأ ت  انتابت بعض الش ّ

أ ّن دراسة حديثة  فعال.  ومّما يثري القلق الإابحيّة مشاهدة ال فالم عن التّوقّفويقّرروا  ،بوت""الّري  جتربة تعّرفوا عىلي  قبل أ ن
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مع احامتلّية اإيذاء  يتناسب طردايّ  أ جريت يف جامعة أ وكسفورد وجدت أ ّن الإدمان عىل الإنرتنت بدرجة متوّسطة أ و مس تفحةل

ّبان هبذو  النّفس.   ا الّصدد:سأ ورد هنا ما رّصح به ثالثة من الش ّ

ولكيّّن متكّنت من التّغلّب عىل ، حيايت بسبب هذه املشالكطوال س نني  ابلنتحار "لقد فكّرت جّدايّ 

 ةيه الّسبب. وبعد مائة ومخس الإابحيّة مشاهدة ال فالم اإىل أ ن عرفت أ نّ  يف حيهنا، هذه الهواجس

 ال ن ولكيّن أ درك ،اما يزال ال مر صعب .حتّررت من قيود هذه العادة من بداية "الريبوت" اعرش يوم

 ." ال رشيكة حيايت يف اليوم التّايلعىل وص االإابحيّة سأ كون قادر  ال فالم أ يّن لو امتنعت عن مشاهدة

*    *    * 

لقد ظننت أ ّن ترك هذه العادة س يكون  ،يّة غرّي حيايت حبّق الإابح  مشاهدة ال فالم "الإقالع عن

فادتين لكهّنا و -احلقيقة اليت مل أ كن أ عرفها و أ و حّّت أ نتحر.  ،يصتخ أ  أ ن برت دلرجة أ نيّن فكّ  مس تحيال

اثرة وحسباجلنس ّية ال  امرساتيه أ ّن النّاس ينكبّون عىل مشاهدة امل -اكثري   ،ّشاّذة ملا تسبّبه من اإ

ّن  ،االّشواّذ جنس يّ  ابلرّضورة حّّت منتجو هذه ال فالم يقّرون بأ ّّنم يس هتدفون هبا عاّمة النّاس وليسو  اإ

 ."اونفس يّ  برصايّ  اهواجس الّشذوذ اليت س ّببهتا يل مشاهدة هذه ال فالم مل تكن اإل خداع

*    *    * 

لّك ذكل تغرّي و  ،واكن دلّي عدد كبري من ال صدقاء ،اكنت سعيد ،اواجامتعيّ  اذكيّ و  ارايضيّ  "كنت طفال

 وترّديت بعدها اإىل ،(KaZaA)ا بتحميل برانمج اكزا وقهتمقت  ،ندما بلغت احلادية عرشة من العمرع 

الاكتئاب احلاّد واحلرص بدأ ت أ عاين من ، و ميكن ختّيهل نس ّيةرئّيات اجل امل أ نواع لّك نوع من مشاهدة

نوات امخلس وصارت ،النّفيسّ   ااجامتعيّ  عرش اليت تلهتا من حيايت يف غاية البؤس. رصت معزول ةالس ّ

كنت أ فّضل اجللوس وحدي ساعة الغداء. كرهت لّك ، بل ابلتّحّدث ل ّي اكنمل أ رغب و ،درجة كبريةب

تدنّت عالمايت و  ،رمغ أ يّن كنت من أ فضل الاّلعبني وجهرت لك أ نواع الّرايضة اليت كنت أ مارسها ،النّاس

سرتجع هذه وبقدر ما أ كره أ ن أ   .ت ابلاكد أ حصل عىل درجة النّجاحيف املدرسة اإىل درجة أ يّن رص 

من هذا العامل عىل طريقة  اخروج نفيسل ال ن، اإل اإين يف ذكل الوقت فكّرت بأ ن أ خّطط  ايتاذّلكر

  ".22كولومبني

 

قالعهم عن ارتياد املواقع الإابحيّة فوائد مّجة اإىل درجة  "الّريبوت"من  أ ّّنم اس تفادوابون يرّصح ّرجالال هؤلء ، بدأ  وبعد اإ

النّاجتة عن مشاهدة املرئّيات بعمق ابلإاثرة املفرطة عىل أ ّن أ دمغهتم اكنت قد تأ ثّرت  -غري مبارش شلكب - ذكل دلّ وي. هتمذهلأ  

                                        

طالق النّار عشوائيّا  ٢٤طالب وجرح  ١٢أ سفرت عن مقتل أ س تاذ وو  ،يف مدرسة كولومبني الثّانويّة يف كولورادو مويّةادلّ  زرةحدثت اجمل 22 أ خرين حني قام طالبان من طاّلب املدرسة ابإ

   داخل مبىن املدرسة مّث انتحرا.
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 .هذا الاس تنتاجابتت تعّزز حّصة  ديثةّن ال حباث ال اكدميّية احلأ   اوسرنى لحق، مرارا وتكرارا وملّدة طويةل عىل الإنرتنت نس ّيةاجل 

 ،نس ّيةاجل  مع الإابحيّة عن جتربهتم اذّلاتّيةيف املنتدايت ا هؤلء النّاس ابلنّظر اإىل وزن التّرصحيات والتّقارير اليت يروهي

لقاء الّضوء عىل أ لّية حدوث هذه ال ع ينبغيفاإن ال حباث املس تقبلّية  ،أ حناء العامل خمتلفيف و . راض والتّغرّياتأ ن تركّز عىل اإ

ماكّنا أ ن مت العلمّية ال حباثو  اذلين يعانون من أ مراض أ ولئك  وبني ،اجلنس ّية الإابحيّة رشوراذلين ابتلوا ب  ال شخاص زّي بنيابإ

ّ  -ابلّطبع-ن البدهييّي مف ،رسيّةسوء التّنش ئة ال   تنشأ  من صدمة يف الّطفوةل أ و ليتأ خرى اك عادة عىل  مئةأ ن نلقي ابلاّل ل ميكن  ناأ ن

 ،غري مأ لوفةقد تكون اجلنس ّية  ذواقأ ّن بعض ال   اأ يض معروفو  ،يف لّك احلالت عىل الإنرتنت نس ّيةاجل  مشاهدة املرئّيات

وليس  ،عىل ادّلماغ نس ّيةاجل  مشاهدة املرئّيات ريأ ثتتمكن يف  اجلوهريّة موجودة دلى أ شخاص طبيعيني وسعداء. املشلكةولكهّنا 

 .أ خراإىل من خشص ختتلف قد اليت و  ،يف أ ّي جانب من جوانب طبيعة الّرغبة اجلنس ّية

 ال عراض الّشائعة

اجلنيّس وحماوةل  هئمأ داوقف التّدهور يف  ال سايسّ  اكن هدفهم يف بداايهتا"الّريبوت" خاضوا جتربة الّرّواد اذلين   

عادة ال مر اإىل جاّدة الّصواب،   سوف نعرضو  ،يف جين مدى واسع من الفوائد خيوضون هذه التّجربة أ مالاليوم الكثريين لكن اإ

بعد  اليت عاينوها فوائدالو  ،اذلي طرأ  علهيم حّسنتّ ال هبا  فونيص املنتدايت نرشها أ عضاء اليتمن التّرصحيات  اعدد فامي يّل

قالعهم عن ارتياد الّشخص نفسه ائع أ ن يالحظ الشّ من أ نّه اإل سأ عرضها عليمك مبّوبة يف فئات، رمغ أ يّن  ، والإابحيّة املواقع اإ

ن  :كتب أ حدمهفقد  ،دةيعدحّصّية ونفس ّية يف نواح  احتس ّ

 :بدأ ت "الّريبوت" أ ن التّحّسن اذلي لحظته منذ

 ،لعني اوالقدرة عىل التّواصل عين ،الثّقة ابلنّفس : زايدةوهذا يشمل ،يف القلق الاجامتعي اكبري  اراجعتلحظت  -

 .والّشعور ابلّراحة والّسالسة أ ثناء التّفاعل مع النّاس

 .بشلك عام والنّشاط ّطاقةأ متتّع بزايدة يف ال -

 .قدرة أ كرب عىل الرّتكزيدلّي و ،ومتّقدصاف  ذهين -

 .وّضاء وحيوايّ  يي صار يبدووّج  -

 .مل أ عد أ عاين من الاكتئاب -

 .رغبة يف التّواصل مع النّساءدلّي  -

 عىل الانتصاب!! ةقدر الاس تعدت و  -
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 املواقع الإابحيّة:  ارتياد انغامسه يف أ وجيف وهو  معاانتهشاّب أ خر وصف و 

 .فقط نفيس "متّعأ  و "أ جلس يف غرفيت يّك  ّنائّياالاجامتعّية  عالقايتوختلّيت عن  ،ابتعد عيّن أ حصايب -

 .أ و سعادةكن مصدر هبجة يمل  وجودي معهمولكن  ،ين حبّق وبّ حي  واأ رسيت اكنأ هّل و  -

 .وكذكل يف دراس يت اجلامعّية ،فقدت القدرة عىل الرّتكزي أ ثناء أ داء وظيفيت -

 .اووحيد كنت أ عزاب -

  .من قدر كبري من احلرص النّفيّس عند التّواصل مع النّاس -عام بشلك-كنت أ عاين  -

 .أ ّي فائدة تذكر هذه التّدريباتل ولكن مل يكن يبدو أ ّن  ،كنت أ مارس التّدريبات الّرايضّية بشلك مكثّف -

تسجيل شاهدت لقطة يل يف ويف أ حد ال اّيم  ،يف عامل أ خر ادامئوأ يّن  ذهين شاردأ ّن بيل  ونمن حويل يقولاكن  -

 .اخلاريجّ  يف الفضاء الكّن عقّل اكن ساحبو  زنليف امل كنت ،ورأ يت بنفيس نظرايت الّشاردة فيديو

وأ عاين  ا،قرهم ادامئكنت ، و اوبغّض النّظر عن عدد ساعات النّوم مل يكن عندي طاقة أ بد ،طاقيت خاويةأ شعر بأ ّن  -

  .ةوبثور وجفاف يف البرش  ،وحشوب يف الوجه ،سواد حتت العيننيمن 

 .مل أ كن أ عتين هبندايم -

 .ارتياد املواقع الإابحيّة كرثة كنت أ عاين من العجز اجلنيّس النّامج عن -

 .اضائعو  اوكنت حائر  ،واحلرص النّفيسّ  ،كنت أ عاين من الّضغط النّفيسّ  -

 .اكملّيت اخلارج من قربه )زومّب( كنت ،ابحلياة س متتعأ كن أ  مل ويف نفس الوقت  ،مل أ كن ميتا -

 

الّطبيعي أ ن يتساءل املرء كيف ميكن للّك هذه ال عراض املتفاوتة أ ن تكون مرتبطة بسلوك واحد وهو ارتياد املواقع  منو 

بعد  ال شخاصهؤلء عىل  اذلي يطرأ   فيّة اليت تقف وراء التّحّسنّية والوظي لبدن وما يه التّغرّيات ا ؟عىل الإنرتنت الإابحيّة

 ؟عىل الإطالقضهم قد ل يرى أ ّي حتّسن وبع  ،ملاذا تتفاوت النّتاجئ بني النّاس :ايتساءل البعض أ يضقد و  ؟"الّريبوت"

 لمك سأ قّدمولكيّن  ،ما يزال يف بداايتهحّصة مراتدهيا عىل  عىل الإنرتنت  ارتياد املواقع الإابحيّةريأ ثتال حباث اجلاّدة عن 

 عىل كذكلو  ،ماغيف عمل ال عصاب ودلونة ادلّ  يومث العلمّية املتوفّرة ال عىل المكّ الوفري من ال حبا املبنيّةيف الفصل التّايل نظرييّت 

وتقاريرمه  أ عضاء املنتدايتس نلقي نظرة عىل ترصحيات  ،يف غضون ذكلواس تخدام الإنرتنت.  اتتأ ثري  اليت درست ال حباث

 .اجلنس ّية الإابحيّةأ رضار عن معاانهتم مع 

يطرةتعّطل احلياة وخروّجا عن   الس ّ

املواقع ارتياد الاس مترار يف و ،الإابحيّةاملواقع عادة ارتياد  جامح عدم القدرة عىل كبح :هام فارقتان لالإدمانالعالمتان ال
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 ، وذكلعن جاّدة الّصواب قد احنرفت هأ ولوايتتكون  عندما يصل املرء اإىل مرحةل الإدمانتعكّر صفو احلياة.  رمغ أ ّّناالإابحيّة 

فاإن بعض متع  ذلكل تيجةون  ،-يف الفصل التّايل ابلتّفصيل كام سرنى-الإدمان  بسبب هماغحصلت يف دفعل التّغرّيات اليت ب

 ،املدمن جلب اهامتم عىل ال فالم الإابحيّة والإجنازات بشلك عاّم ل ميكهنا أ ن تتنافس مع ،وممارسة الّرايضة ،احلياة مثل الّصداقة

وأ ّن الّسعي يف  ،ذاتهّد حب غايةو  ،اهمّم جدّ هو هدف  -املواقع الإابحيّة تصفّحأ ي - الّسلوك هذا أ نّ ب امقتنع هأ صبح دماغقد ف

ليمك بعض ما قالوا:يعدل يف أ مهّيته الّسعي من أ جل البقاء.  طلبه بان، اإ  وقد عرّب عن ذكل عدد كبري من الش ّ

يّة بكرثةا مارسأ   كنت" ّ  ،معظم ال اّيميف  لعادة الرّسّ ل خيرج  يف أ خر اليوم اإذا مقت ابلس متناء يندلرجة أ ن

ن شعرت ابلإاثرة الاكمةل.  رية عندما بدأ ت أ عاين من ضعف الانتصاب زدت من وتو ميّن املين واإ

 مث أ مارس الاس متناء ،أ قوم ابلس متناء عندما أ ستيقظ يف الّصباح اكنت فعليّ  ،الإابحيّة فالممشاهديت لل  

 أ قولست مّرات يف اليوم أ و أ كرث.  اصدق ،ما أ خدل اإىل فرايش ليالعندكذكل و  ،طوال اليوم عّدة مّرات

ابحيّة ّضاّرةعانيت من لك ال اثر الوأ يّن  ،أ ّن حيايت اكنت عبثارصاحة  مضاعفة عرشة  اجلنس ّية لالإ

ولكين أ نكرت ذكل.  ،نيناالإابحيّة يرضّ مشاهدة ال فالم أ ّن الاس متناء و  حقيقة أ درككنت  ،أ ضعاف

أ ليس  ،"الإدمان تسبّب ل ميكن أ نالإابحيّة  مشاهدة ال فالم"وأ يضا  "،ومفيد يشء حسن"فالس متناء 

 "!كذكل؟

*    *    * 

وخرست رشيكة حيايت يف يوم واحد  ،أ سوأ  حاليت عندما خرست شهاديت يف الّصيدةلواّجت  "

 والتّسويف." اجلنس ّية بسبب الإابحيّة

*    *    * 

وبعدها  ،الانتصابحتقيق من  متكّنحّّت أ   23اال فالم الإابحيّة للمتحّولني جنس يّ "كنت أ معد اإىل مشاهدة 

 ،أ شاهد أ فالم اجلنس الّسوّي ل خمت هبا اجللسة. بدون أ ن أ عي بدأ ت أ شاهد الكثري من احملّرمات

قط. قبل عامني ف جمّرد تفكري واليت ما اكن يل أ ن أ فكّر هبا ،والفجور شديدة الفحش اجلنس ّية امرساتوامل

 ولكيّن مل أ كن قادرا عىل وقف نفيس من الّسقوط." ،مل أ صّدق أ يّن وصلت اإىل هذه ادّلرجة من الاحنطاط

*    *    * 

بل  ،اجلنس ّية عىل الإنرتنت ال فالمشاهدة يف م وقت الل يقضني  -وليس لكّهن-معظم الإانث " [امرأ ة]

شاهدة، أ ّما الّرجال فيفّضلون امل  ،بكرثة خيالنانحن نلجأ  اإىل ف  ،ال دب املكشوف رواايت اءةقر فّضلن ي

                                        

ّ  ااملتحّولون جنس يّ  23 ه أ نىث )أ و العكس( مه ال شخاص اذلين يعتقدون أ ّن هويهتم احلقيقيّة من حيث اذّلكورة وال نوثة تتعارض مع أ جسادمه؛ ك ن يكون هل جسد رجل ولكنّه مقتنع أ ن

 ويترصف عىل أ ساس قناعته.
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متخّصصة  واقعوهناك م ،أ ن جتد ال دب املكشوف يف لك ماكن امن الّسهل جدّ  صار مع وجود الإنرتنتو 

 مكّرسة ل نواع ال دب املكشوف حسب الّرغبة. و 

أ و أ ربع ساعات يف أ سوأ  أ حوايل كنت أ فتح س بع أ و مثان صفحات عىل متصفّح الإنرتنت مّث أ قيض ثالث و

 أ و أ حبث عن الّرواية الغراميّة املثالّية اليت تثري غريزيت." ،أ تصفّح حمتوايهتا

*    *    * 

نا فالم"ظننت أ ّن مشاهديت لل        دركأ  لكيّن و  العالية، هو بسبب الّشهوة اجلنس ّية الإابحيّة بكرثة اإ

ّ  ،أ خرج من البيت ما ااندر كنت  !القد كنت مدمن ا،خمطئ كنت ال ن أ يّن  عالقات  ةوابلتّأ كيد مل تكن يل أ ي

 نسائّية."

*    *    * 

 ،اكنت طاقيت معدومة ،كنت يف وضع مزر عىل مدار الّساعة عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة "قبل أ ن أ قلع

التّامرين و أ مارس أ   ،أ لك ال لك الّصّحي ما كنت .مدار اليومعىل  كنت كسالو  ،مل يكن دلّي أ ّي حافزو

ماكين أ ن اهمتاحلقيقة أ نّه أ همّت بنظافيت. و  حّّت  وأ   ،أ درس درويس أ كن ومل ،الّرايضّية بأ ّي يشء  ما اكن ابإ

انهيك  ،أ ن أ قف ل كرث من ثالث دقائق اجدّ عّّل اكن من الّصعب  ، فقديف وضعي اذلي كنت عليه

أ فضل  وضعي نّ أ  وأ شعر  ّريبوت"بدأ ت "ال أ ن أ كرث من شهر منذ رّ ملقد عن القيام بأ ّي معل منتج. 

 بكثري."

*    *    * 

وأ سوأ   ،هذا الإدمانسبب قد تأ ّذى ب  -البدنّية اإىل حّصيت الاجامتعيّ من نشاطي -حيايت  يف"لّك يشء 

وأ جد  "حّصّي ومفيد"أ قول لنفيس أ ّن هذا يشء  كنتو  ،ترّصفايتأ بّرر  اما يف ال مر أ يّن كنت دوم

اكنت هذه العادة أ سوأ  من لك يف حقيقة ال مر و.  "ل أ تعاطى اخملّدرات  ال قلعىل" كوينيف الّسلوان 

 مقت به." أ خر وأ بعد ما تكون عن الّصّحة مقارنة بأ ّي معل ،اخملّدرات

*    *    * 

ومل أ كن  ،كرهت اذّلهاب اإىل العمل ،الإابحيّة مل أ كن اتطلّع ل ي يشء"يف مّقة اإدماين عىل ارتياد املواقع 

وخاّصة ابملقارنة مع مراس مي تصفّح املواقع الإابحيّة  ،اذو قمية أ بد اأ رى التّواصل مع أ هّل وأ صدقايئ نشاط

اثرة ومتعة أ كرث من أ ّي يشء أ خر.   ،اليت كنت أ قوم هبا  واليت أ عطتين اإ

 ،حيانأ جد نفيس أ حضك يف كثري من ال   ،ان صارت ال ش ياء الّصغرية تفرحينبعد ختليّص من الإدم

  أ تّسم بروح طّيبة بشلك عام"يّن أ   وأ جد ،وأ بتسم دون سبب

*    *    * 

نسان متشامئلطاملا "  ".اولكيّن يف احلقيقة كنت مدمن ،اعتقدت أ نيّن اإ
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 ة امجلاعمتع احلرمان من

 ،اررض ال  سبّب مجموعة متنّوعة من ي نوات ميكن أ ن س ّ ال  لعدد من بكرثة الاس مترار يف مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية

 كثرية يش تيك ينياففي أ ح ،تتدّرج يف حّدهتا كدرجات الّطيف اليت يعاين مهنا الّشخص جتد أ ّن ال عراض بنظرة فاحصةو 

اكان سابقني للعجز اجلنيّس  ،وعدم القدرة عىل الّشعور برعشة امجلاع ،تأ ّخر القذف معاانهتم من أ نّ  اجلنس ّية الإابحيّة وس هتلكم 

تأ ّخر  ميكن أ ن يس بق أ و يزتامن مع أ و عدد مهنا يّل ال عراض اليت سأ وردها فاميواحد من  أ يّ   .لحقااذلي واّجوه  التّامّ 

 القذف والعجز اجلنيّس التّاّم:

 .اليت اعتدت مشاهدهتا يف الّسابق مل تعد تثريك نس ّيةأ نواع املرئّيات اجل  -

 .اكتساب أ ذواق جنس ّية غري معهودة -

 .أ كرث من رشيكة حياتك ثري شهوتكت ت ّية عىل الإنرتننس  اجل  املشاهد -

  .ضعف حساس ّية العضو اذّلكري -

 .ابهتة وفاترة الإاثرة اجلنس ّية أ ثناء امجلاع -

 .أ و بعدها بقليل ،أ ثناء امجلاعالانتصاب برسعة عند حماوةل الإيالج يتالىش  -

 .جامع امرأ تك ل يثريك -

أ جل تعزيز من أ و  ،الإابحيّة حّّت تمتكّن من اإطاةل أ مد الانتصاب أ ثناء امجلاع من ال فالم شاهدم حتتاج اإىل ختّيل  -

 .رغبتك بوصال امرأ تك

 

ليمك بعض   ما قيل هبذا الّصدد واإ

 -اضيةوحّّت اللّيةل امل-طيةل حيايت و  ،جل يف اخلامسة والعرشين من العمرأ ان ر ف ،ال ن ا"أ ان سعيد جدّ 

الّشعور عىل  اكنت أ مارس اجلنس ولكيّن مل أ كن قادر  أ بدا، اعامجلىل اذّلروة أ ثناء مل أ متكّن من الوصول اإ 

ابرتياد املواقع  -كام هو حال أ غلبمك-اكن. لقد بدأ ت حيايت  بأ ّي وس يةل أ و نوع من املثريات أ ايّ  هبّزة امجلاع

ا أ ّي رضر كنت حيهن كنت أ عرفليتين  ،منذ بلغت اخلامسة عرشة من العمر عىل الإنرتنت الإابحيّة

 أ سبّبه لنفيس."  

*    *    * 

املرتّدية يف  اجلنس ّيةاملرئّيات  مشاهدة س نة من ١٢و ،الاس متناء ممارسة س نة من ١٧بعد  [عاما ٢٩]"

  أ حصل علهيا منالإاثرة اليتصارت ، و لّطبيعّيةا العالقة اجلنس ّيةبة يف بدأ ت أ فقد الّرغ  ،الاحنطاط

 ،غري حمدود اعىل الإنرتنت توفّر تنّوع اجلنس ّية الإابحيّةف ،امجلاعثري أ قوى من تأ  الإابحيّة  مشاهدة ال فالم
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اإىل حّد  اتأ ّخر القذف أ ثناء امجلاع سيّئصار ه. تشاهدم  يف غبأ ن أ ختار ما أ ر  يف أ ّي حلظة وميكنين

 ."يف امجلاعقتل يف نفيس لك رغبة  ما وهذا ،ادلرجة أ يّن فقدت القدرة عىل الوصول اإىل اذّلروة متامكبري، 

*    *    * 

عىل دراية هبذا النّوع من  طبيباحّّت  وأ   ا واحدامل أ جد خشصو ،شت التّأ ّخر يف القذف طيةل حيايت"عاي 

 لتحسني الوضع. بدأ ت أ س تعمل حبوب الفياغرا فّعال  مقرتحميقدتعىل أ ن  ةدر قدليه ال أ و ،العجز

(®VIAGRA)  وس ياليس(®Cialis ) ما تساعدين يف الوصول اإىل اذّلروة أ ثناء امجلاع، وعادة يّك

 نس ّيةوكنت أ رى أ ّن جرعات منتظمة من املرئّيات اجل  ،كرث من ساعة من الإاثرة املكثّفةذكل بعد أ   يكون

 .أ يضا اكنت رضوريّة

حت أ س متتع الإنرتنت أ صب عىل ابحيّةالإ  مشاهدة ال فالم الابتعاد عنعد اخلرب الّسار: بوال ن جاء دور 

حتّسنت قدريت عىل لقد دون اس تعامل ال دوية. و  ،أ كرث من أ ّي وقت مىض سعيدةبعالقة جنس ّية 

 وتدوم طاملا أ ردان لها حنن الثنني أ ن تدوم." ،وعالقيت بزوجيت مرحية ،الانتصاب

*    *    * 

وحظيت بوصال  ،البارحة اكن يوم ميالدي [اجلنس ّية من الامتناع عن مشاهدة املرئّياتشهور  4]"

ّرة حّّت ملول  ،اولكن مل أ متكن من الوصول اإىل اذّلروة أ ثناء امجلاع أ بد ،امرأ يت. بدأ ت عالقتنا منذ شهور

اكهّل محل ثقيل، وحّّت عن لقد انزاح عن شعور عىل الإطالق.  مجلاكن أ  و  ،واحدة حّّت ليةل أ مس

 قد بدأ ت تشعر ابحلرج من هذا ال مر." ل ّّنا اكنت اكهلها

*    *    * 

أ ان أ حتّدث عن ساعتني اإىل ثالث ساعات  ،تأ ّخر القذف يف عالقيت الّسابقة "لقد عانيت من مشلكة

متام امجلاعمن املداعبة م ما كنت يف الهّناية أ توقّف مّث أ ختّل بنفيس وأ قوم  اوكثري  ،ن أ جل أ ن أ متكّن من اإ

 ابلس متناء."

*    *    * 

س بوع "ما زال  وجناح أ كرب مع امرأ يت اللّيةل. بداية "الّريبوت"،  منذ عىل التّوايل العارشجنايح مس متّرا لل 

كام مل أ عهده  اقد اكن امجلاع سلسف ،عالقتنا أ كرث يف اورصت مراتح ،لقد قهرت مشلكة تأ ّخر القذف

وهذا يشء حسن لشخص عاىن من تأ ّخر شديد يف  ،اي هل من تأ لّق ما أ ردت هل أ ن ينهتيي ،من قبل

 نوات عديدة."لس  و  ،القذف

 انتصاب ل يعمتد عليه 

لّرجال اإىل دفع معظم أ عضاء املنتدايت من اياذلي  وال سايسّ  هو الّسبب ال ّولالعجز اجلنيّس  فاإنّ  سابقا تكام ذكر 
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والتّناسلّية أ نّه أ مراض املساكل البولّية مبعاجلة  اخملتّص  "هاري فيش"ادّلكتور رّصح قد و  ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم عن التّوقّف

 تياد املواقع الإابحيّة.يرى يف عيادته مرىض يعانون من أ مراض العجز اجلنيّس بسبب ار 

 ":24عارصامل تّعّريال "يقول د. فيش يف كتابه 

ماكين أ ن أ قّدر درجة انكباب الّرجل عىل مشاهدة املرئّيات اجل  مبجّرد أ ن يبدأ  ابحلديث رصاحة  نس ّية"ابإ

عن أ عراض العجز اجلنيّس اليت يعاين مهنا... الّرجل اذلي ميارس الاس متناء بكرثة سوف يعاين بعد فرتة 

مشاهدة أ ضف اإىل ذكل  ،ة يف عالقته اجلنس ّية مع النّساءوخاصّ  ،وجزية من مشالكت يف الانتصاب

عىل نوع  االعضو اذّلكري اذلي ابت معتادف. اجلنس بتااتالإابحيّة وس يغدو غري قادر عىل ممارسة ال فالم 

جاءته الإاثرة بشلك معنّي من ال حاسيس اليت تقوده اإىل القذف الرّسيع لن يعمل بنفس الكفاءة اإذا 

 ."اأ بد الّشعور هبّزة امجلاعوقد ل يمتكن من  ،سوف يعاين من تأ ّخر القذفو  ،خمتلف

 

ض املساكل أ مرا خمتّص يف معاجلةطبيب هو أ يضا  "اكرلو فوريس تا "سل ادّلكتوررئيس اجملمع الإيطايل ل مراض التّنا

ارتياد املواقع الإابحية عىل  اتيتابع تأ ثري  فوريس تاد.  بدأ   .دراسة أ اكدميّية ٣٠٠كرث من أ جرى أ  ابحث و ،البولّية والتّناسلّية

ومضات من الاس تبيان اذلي أ جراه يف  م٢٠١٤عرض يف حمارضة أ لقاها عام قد و  ،د من الّزمانالإنرتنت منذ حوايل عق

يف نتاجئ حتليل بياانت  وجد  .م٢٠١٣وحّت عام  م٢٠٠٥عام المن ابتداء  ،عىل مدى مثان س نوات املدارس الثّانويّة س نوايّ 

غرابة لكن النّتيجة ال كرث و  ،خالل هذه الفرتة جنس ّية قد تضاعف تالكدد املراهقني اذلين يعانون من مشأ ّن ع الاس تبيان

ولك  ،٪(١٠,٣ ٪ اإىل١,٧٪ )من ٦٠٠ مبعّدل قفز "ور وامضحالل يف الّرغبة اجلنس ّيةفت"عدد املراهقني اذلين يعانون من  أ نّ 

 يف حياة الّشاّب املراهق، اروتينيّ  نشاطاالإابحيّة  مشاهدة ال فالمصبح ت يقول د. فوريس تا: "عندما  فقط. ذكل يف مثان س نوات

نّه يسبّب فتور  عن ممارسة اجلنس." ااتمّ  اّّت عزوفأ و ح افاإ

اذلين  أ ولئك معكرثة باملواقع الإابحيّة  اذلين يراتدون عاما ٢٥-١٩ال شخاص يف سّن وعندما قارن د. فوريس تا 

يعانون من العجز  ابنتظام املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت وجد أ ّن اذلين يراتدون ،من حني ل خر يشاهدون ال فالم الإابحيّة

 النّصف مقارنة بأ قراّنم. مبقداروتقّل رغبهتم يف اجلنس  ،اجلنيّس بدرجة أ كرب
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يف  وال فراد الّضّباط دلى العجز اجلنيسّ  تفّّش أ مراضأ ّن  م٢٠١٤دراسة أ جراها اجليش ال مرييك عام وجدت و 

 من مشالكت أ يضا يعانون يف أ مرياكني أ ّن املدنيّ  بدوي و  .م٢٠١٣ - ٢٠٠٤ عايم قد تضاعف ما بني اعام ٤٠ -٢١سن 

٪ من املشاركني ٣٣رّصح  ،عاما ٤٠-١٨سن يف اليافعني  ملواطننيا ومشل م٢٠١٤عام  يف أ مرياكأ جري  ففي اس تفتاء ،مشاهبة

ال فالم أ ّن دلهيم شكوك بأ ّن مشاهدة وا قال ٪ مهنم١٩ يف حني أ نّ  ،هتم اجلنس ّيةعالقاعىل  اؤثّر سلبيالإابحيّة  ارتياد املواقع أ نّ ب

 .أ كّدينمت غري لكهّنمو  ؤثّر عىل أ داهئم اجلنيّس،الإابحيّة ي

مشالكت العجز اجلنيّس  اسة أ ظهرت أ ّن معّدل ظهورأ جرى خرباء يف عمل اجلنس يف كندا در  م٢٠١٤ويف عام 

٪ ٥٣,٥.  يقول الباحثون: "يف تزايد ّن هذه الّظاهرةأ  و  ،بدرجة حمرّية مدلى البالغني مهندلى املراهقني من اذّلكور أ عىل مهنا 

 أ كرث ال عراض ش يوعاو  "،اذلين يعانون من أ عراض تدّل عىل مشالكت جنس ّية"من املراهقني اذّلكور مّت تصنيفهم مضن فئة 

 الّرغبة اجلنس ّية." فتورضعف الانتصاب و  اكنت

اذّلكور  من الّرغبة اجلنس ّية دلى املراهقني فتورو ضعف الانتصاب  حالت عالية منالعّدلت وجود هذه امل جمّرد نّ اإ 

ّ ب هل تصّدق واكن يتوّجب عىل الباحثني أ ن ينتهبوا اإىل هذا ال مر، ،بتاات غري متوقّعة نتاجئيه  أ و نسمع  أ ن جند ل ميكن ناأ ن

ورمغ ذكل فاإّن خرباء عمل اجلنس اذلين أ جروا  !ناخليول والثرّيااليافعني من عن  نتحّدث لو كنّاالنّوع من الّضعف اجلنيّس  اذهب

هذه النّس بة العالية من  دوجو ل واحضا ومل يعطوا مرّبرا، ادّلراسة أ ظهرهتااليت  لنّتاجئل  اواحضتفسريا دلهيم مل يكن  يف كنداالبحث 

 وابملقابل  !مكسبّب حممتل عىل الإنرتنت لإابحيّةا ارتياد املواقعحّّت أ ّّنم مل يأ توا عىل ذكر  ،املشالكت اجلنس ّية دلى املراهقني

عن الإدمان عىل ارتياد املواقع  خرباء عمل ال عصاب يف جامعة اكمربيدج مؤّخرا فاإّن ادّلراسة اليت ذكرهتا أ نفا، واليت أ جراها

الّرغبة اجلنس ّية  امضحاللو  ورفت٪ من املدمنني اذلين مشلهتم ادّلراسة "عانوا من ٦٠أ ّن حوايل  الهّنايئّ  يف التّقرير ذكرت ،الإابحيّة

عند  تالكم ل يعانون من هذه املشولكهن ،خاّصة اجلنس ّية مع النّساء معالقاهتيف يظهر ذكل واحضا و  ،ضعف الانتصابمن و 

ابحيّة س هتالك الّزائد عن احلّد الانتيجة  ذكلأ ّن ، و ّية الفاحضةنس  اجل  ال فالم ةمشاهد  اجلنس ّية عىل الإنرتنت."لالإ

التّعايف يع قصري ال مد أ و رّس التّعايف ال : املرئّيات اجلنس ّية عىل الإنرتنتمشاهدة  أ رضارنطني خمتلفني للتّعايف من  هناك

حوايل أ س بوعني يف  ،ابيّ عودون اإىل سابق عهدمه يف وقت قصري نس س تعيدون عافيهتم ويقةّل من الّرجال ي  .بطيء طويل ال مدال 

 وتريةأ و بسبب زايدة  اجلنيّس، أ ّن مشالكت هؤلء القةّل من الّرجال قد جنمت عن درجة ضعيفة من التّكيّف حيمتل ،أ و ثالثة
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ية  ممارسة هو عرض تبدّل الإحساس و  ،حاةل بس يطة من تبدّل الإحساس وقد تكون ،فالم الإابحيّةال   مشاهدة عندالعادة الرّسّ

 .ن سوف نناقشه يف الفصل التّايلمن أ عراض الإدما

 وأ حياان، اإىل س تّة أ شهر احتاجوا من شهرين اذلين ابتلوا بويالت الإابحيّة اجلنس ّية ولكن الغالبية العظمى من الّرجال

من  اعانوا أ يض "ال مد طويل يبوت"الرّ معظم اذلين واّجوا و  ،ّّت يس تعيدوا عافيهتم بشلك اكملح طولأ   احتاجوا اإىل وقت

ّبان و سالفة اذّلكر.  ،البغيضة "املوت الرّسيري"مبا يف ذكل حاةل  ،ة من أ عراض الانسحابتنّوعمجموعة م  هؤلء مه عادة من الش ّ

ناّم يه نتيجة أ ّن هذه احل ب عتقدوأ   ،ااذلين بدأ وا ابرتياد املواقع الإابحيّة مبكّر  اال صغر س نّ  ة عندما يصطدم حمتيّ قيقة املؤسفة اإ

ليمك بعض ما قال هؤلء عن معاانهتم:. عىل الإنرتنت نس ّيةجل الوفري من املرئّيات المكّ اب يف مرحةل النّموّ  وهو دماغ املراهق الدّلن  اإ

تالىش  ،لقد شعرت ابمللليف الواقع  عىل الإطالق، موفّقة للمّرة ال وىل مل تكنيف امجلاع يت جترب "

عندما و . انهتيىقد  ال مر ابلنّس بة يل لكنّ و  ،اكنت ترغب ابملزيدو  ،االانتصاب بعد عرش دقائق تقريب

وفوق هذا مل يكن  ،لفرتة اكفية متكّنين من الإيالج النتصاب مل يدمف ،اولت للمّرة الثّانية اكنت اكرثةح

ماكين اس تخدام الوايق اذّلكري ل ن الانتصاب مل يكن متين  مبا يكفي." اابإ

*    *    * 

ليه أ سوأ  "يف  كن بشلك ول واحدة مّرةليس  امجلاع،نتصاب أ ثناء الافشلت يف حتقيق  حال وصلت اإ

ومل أ متكّن من الوصول اإىل  ،-نا بعدهانفصل ا- س نوات الثث اليت اس متّرت فرتة ارتباطنا متكّرر خالل

 ،ورشاء كتب عن مترينات العضو اذّلكريّ  ،لقد مقت بزايرة ال طّباء وة أ ثناء امجلاع ول مّرة واحدة.اذّلر 

 توأ بتعد ،الإنرتنت عىل نس ّيةفيفة من املرئّيات اجل أ نواع خ  وحاولت تغيري عادايت ابلقتصار عىل مشاهدة

فقد  ،وساعدتين طوال املّدة الوضع رشيكيتتفهّمت قد و  . مشاهدهتاعىل اال نواع اليت كنت مدمن عن

ولكن  ، بلّك طريقة تثريينيكوحاولت ّجدها  ،واشرتت مالبس نوم مغرية ،ّبين من لّك قلهبااكنت حت 

 شديدةاكنت  عىل الإنرتنت املامرسات الإابحيّةمن  أ نواع ةمشاهد عىل اعتدت وذكل ل يّن  !دون نتيجة

اثرهتا"  ،اغتصاب وساديّةوفهيا  ،الفحش  ول ميكن مضاهاة اإ

*    *    * 

ّ  أ واجه"مل  ولكن عندما جيّد  عىل الإنرتنت، نس ّيةمشلكة يف الانتصاب عند مشاهدة املرئّيات اجل  ةأ ي

من رصت أ حتاج ادّلواء أ كرث ومبرور الزّ  ،(Cialis®)اجلّد يف عالقيت الّزوجيّة بدأ ت أ خذ س ياليس 

هناك  مل يكن؟ ةقيقيّ احل  املشلكةيه حّّت ادّلواء مل يعد يفيد يف بعض ال حيان... ما يف الهّناية و ،وأ كرث

 !"عىل الإنرتنت لإابحيّةا ال فالم شاهدأ   كنت ماعند الانتصابصعوبة يف حتقيق 
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 ةطرش أ   عىل ورباّم ،منذ عهد اجملاّلت والّصور -عىل ال غلب - شاهدة املرئّيات اجلنس ّيةمب  بدأ وا االّرجال ال كرب س نّ 

ّبان  يشء ووه- فقط عند الاس متناء الهتميّ اعمتدوا عىل خت أ و حّّت  مبتذل،عرض تلفزيويّن يف أ و  ،فيديوال  يس تغرب منه الش ّ

قبل أ ن تصيهبم لعنة يف ش باهبم أ و مّروا بتجارب جنس ّية  خاضوا عالقة عاطفيّة مع امرأ ة حقيقيّة واحامتل كبري أ ّّنم ،-ال اّيمهذه 

ادّلوائر الإابحيّة قد تثقل اكهل  ال فالم لها عند مشاهدة يتعّرضوناليت الإاثرة املفرطة عة. يالرّس  عىل الإنرتنت اجلنس ّية ةالإابحيّ 

سوف و هذه ادّلوائر موجودة وموثّقة يف أ دمغهتم بسبب خرباهتم الّسابقة،  ولكنّ  ،ّية اليت حتفّز الغريزة اجلنس ّيةادّلماغ العصبّية 

 فامي يّل ما رّصح به بعضهم: عليمك أ عرض الإابحيّة.ال فالم مشاهدة  تأ ثري تعود للعمل بشلك طبيعّي مبجّرد التّخلّص من

ابحيّ  فيلامولكيّن مل أ شاهد  ،ّية لعقودنس  اجل  مشاهدة املرئّيات اعتدت عىل لقد [س نة ومزتّوج ٥٢]"  ااإ

والتّغيري مدهش. عندما استيقظت  اضية،خالل ال سابيع ال ربعة امل أ بدا أ مارس الاس متناءومل  واحدا

ولّك  ،واعتنت يب ،لحظت أ يضا زوجيتو  ،عندي أ قوى انتصاب رأ يته يف حيايتهذا الّصباح وجدت 

يف  اإل عندما كنت من قبل . ل أ ذكر أ يّن استيقظت مبثل هذه احلاةلاذكل قبل الّساعة الّسابعة صباح

عند مشاهدة  كنت أ شعر به ابكثري ممّ  وأ فضل معيقة،فة ذلكل فاإّن ال حاسيس اكنت اإضا ،ةراهقامل سنّ 

 الإابحيّة." ال فالم

*    *    * 

 أ يت أ هّل ابس مترار نتفقد ك  ،نيسّ اجل عجز الأ يّن أ عاين من  امل يدر خبدلي يوم [س نة ومزتّوج ٥٠]"

 الانتصابصار الإابحيّة  مشاهدة ال فالم راثأ  . منذ أ ن برأ ت من امك كنت خمطئو  ودون مشالك تذكر،

وقد لحظت زوجيت الفرق. كنت يف احلقيقة أ عاين من ضعف  ،ويدوم ملّدة أ طول ،وأ كرث امتالء ،أ كرب

ّ موجودة أ ساسا شلكةامل  هذه أ نّ  يف اإدماين حبيث أ يّن مل أ ع اغارق ولكيّن كنت ،الانتصاب  ين. لحظوا أ ن

 بصّحة جيّدة وأ حيا حياة عفيفة." أ متتّع ولكيّن  ،يف امخلسني من معري

*    *    * 

وابلنّظر  ،يه حتّسن عالقيت بزوجيتأ ربعة أ شهر  ملّدةالإابحيّة  عىل التّخّّل عن مشاهدة ال فالم يتماكفأ  "

كبرية مل أ شعر بسعادة  ،قيّمة. اي لها من عالقة ممتزّية فهذه جائزة اعرش عام ة منذ مخسنيجكوننا مزتوّ اإىل 

 يف املايض." أ شعر مبثلها

 

، الرّسيعةالإنرتنت  قبل ش يوعلكن و  ،الإنرتنت يف بداية عرصالإابحيّة  املواقع بدأ  ابرتياد فقد ،وسطّيةمرحةل وهنا شاّب جاء يف 

 يقول:

عىل الإنرتنت  نس ّيةوبدأ ت مبشاهدة املرئّيات اجل  ،"لقد مارست الاس متناء بكرثة منذ سّن الثّالثة عرشة
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الإابحيّة أ كرث  املامرسات أ نواع من مشاهدة أ و ،ابلتّدرجي رصت أ حتاج اإىل اإاثرة أ كربو ،يف الّرابعة عرشة

 قّقمن أ جل أ ن أ ح امجلاعء أ ثناكنت أ عاين التّلقايئ. و ما عدت أ عرف الانتصاب العفوي و  ،احفش

بع املاضية عشت أ عزابو متام امجلاع،نتصاب أ و أ بقيه لفرتة اكفية لإ الا نوات الس ّ و والّسبب ه يف الس ّ

 هذه املشلكة.

 ،الإابحيّة مبارشة ال فالممشاهدة  عن توقّفتشلكيت : منذ أ ن عرفت سبب م لّساّرةوال ن ال خبار ا

تّ  سابيعال  وعىل مدى  -أ طول فرتة اكنت تسعة أ اّيم- املاضية امتنعت عن الاس متناء قدر املس تطاع ةالس ّ

 اما زلت قلق .وكنّا أ سعد ما نكون امرأ يتوع مع فقد قضيت عطةل ّناية ال س ب ،. ولك ّجودي أ تت أ لكها

 أ ن أ قول لمك أ نّ  أ حببتولكيّن  ،لس نوات عانيت مهناواليت  ،بعض الّّشء بسبب مشالكي الّسابقة

 قيّمة." نتاجئلها و  ،يةحيّة ُمجدالإاب مشاهدة ال فالم الإقالع عن يفجتربيت 

 

 :ادلى النّساء أ يض اجلنس ّية وماذا عن النّساء؟ يبدو أ ّن ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت يضعف الاس تجابة

ّ ال معرش -من الّصعب القول أ نّنا " ولكيّن  ،الإابحيّة ارتياد املواقع من ضعف الانتصاب بسبب نعاين -ساءن

ّبان. هناك رغبة نفس ّية ابجلنس ولكن الاس تجابة اجلسمّية  ،أ شعر بنفس الّشعور اذلي يصفه بعض الش ّ

سابق و ن وصول رسيع لذّلروة م اوأ عاين أ يض ، توجد أ حاسيس جنس ّية من أ ّي نوعول ،للمثريات ضعيفة

 احمدود اول يتجاوز توتّر  ،اوضعيف اخافت ويكون ،مبعىن أ نّه حيصل عىل درجة ضعيفة من الإاثرة ،ل وانه

 "ناسلّية.يف ال عضاء التّ  اممتركز 

 القذف الرّسيع 

فراط عىل الإنرتنت اجلنس ّية املرئّيات يشاهدون ال شخاص اذلين بعض عايني  أ نّ اإل  القذف الرّسيع، شلكةم من  ابإ

بدهييّي أ ن يعاين مس هتكل ال غري أ نّه من قد يبدو و ضعف الانتصاب وتأ ّخر القذف.  مقارنة مبشالكتدرة انمشلكة  رسعة القذف

ّجازه العصّّب  عّودمن املمكن أ ن الّرجل قد  :اك تفسريان حممتالن لهذا الَعَرضلكن هنو  ،من رسعة القذف اجلنس ّية الإابحيّة

 كام يصف هذا الّشاّب: ،فقط احّّت ولو اكن الانتصاب جزئيّ  عىل رسعة القذف

يّة"ال ذا بدأ ت متارسها يف سّن وخاصّ  ،رسعة القذف اسبّبي  ميكن أ نوارتياد املواقع الإابحيّة  عادة الرّسّ ة اإ

وابلتّايل فاإنّك  ،أ حد ملا تفعل فطني العملّية لكّها برسعة خش ية أ ن أ ن تمتّ يف ل نّك عندها ترغب ، صغرية

 ،يف أ رسع وقتوقذف أ ن تهنيي العملّية ابل -ومع أ ّول بوادر الانتصاب- يكجيب عل أ نّه  تدّرب دماغك

 ل تنشغل ابلس متتاع ابل حاسيس."أ  و 

 

حبيث أ ن رؤية ال وىل  ارتباطا وثيقا، لقذفابالّشخص  يف دماغ نس ّيةاجل  رئّياتشاهدة املم  بطت ر تيف حالت أ خرى قد و
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 25يف جتربة ابفلوف لالكبحصل ل التّكيّف اذلي يش به -ااذلي يبدو تلقائيّ و -هذا الهّتّيج الرّسيع و  ،خرية مبارشةتس تدعي ال  

هذا بعض ما قيل  .الّطعاممبوعد تقدمي لرتباطه  ،ع صوت اجلرسسمأ ن ي مبجّرد فراز اللّعاب ابإ  يث صار اللكب يبدأ  ، ح الّشهرية

 يف هذا الّصدد:

قبل أ ن أ بدأ   طويةل س نواتل اليت عانيت مهنا  الّسابق ل وانهو ت أ عاين من مشلكة القذف الرّسيع "ما عد

ّّنا حقّ "الّريبوت"جتربة  ربط أ   ملف ة،موروث ةجينيّ  هو عةلّ  عتقد أ ّن القذف الرّسيعكنت أ   قدل ،معجزة ا. اإ

. ا لهذه املشلكةمسبّب عامالكون ميكن أ ن يالإابحيّة أ ّن مشاهدة ال فالم أ ضع يف حس باين  وأ   ،طاالنّق بني

مما جيعل  ،احلساس ّيةيف  مفرط، و ااكن عضوي املنتصب حّساس جدّ  "الّريبوت" ن أ خوض جتربةأ   قبل

يبدأ   ،وك نّه صاروخ يس تعّد لالنطالق ،اومتين الانتصاب قوايّ اكن . درجة حمرجة اإىل جّدا ارسيعالقذف 

لكن و  عزيزيت". اصار شعاري "عذر  ، حّّت قذف -٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩ثوان  ١٠العّد التّنازيل من 

ثنني ومخسني يوم ،اليوم  ،صاروخ عىل منّصة الإطالق عنديما عاد  ،"الّريبوت" بداية عىل اوبعد اإ

 ،ل تيسء الفهم مفا زلت أ حصل عىل انتصاب قوّي ومتني .ولكنّه أ كرب ،صاب ليس بذات القّوةالانت

وأ مّه  .ايضيف املكام اكن  اوليس متفّجر  ،وأ قّل حساس ّية ،ولكنّه طّيع أ كرث ،بسهوةل الإيالجوأ متكّن من 

ماكين أ   فقد ،عالقيت بزوجيتهو حتّسن يشء  أ صلح  لقد ،ن أ حافظ عىل الانتصاب لفرتة أ طولصار ابإ

 ."اإصالحا ملموسا مشلكة القذف الرّسيع اليت كنت أ عاين مهناخوض جتربة "الّريبوت" 

*    *    * 

عد ملسة عىل بُ  يصبح والقذف ،تصبح شديد الهّتيّج عىل الإنرتنت ّيةنس  " عندما تشاهد املرئّيات اجل 

وسأ لهتم كيف ميكهنم احملافظة عىل الانتصاب  ،اعدد من الّرجال أ كرب ميّن س نّ  واحدة. لقد حتّدثت مع

يّةفهم ل ميارسون  ،اطبيعيّ  ذكل حيدث كثريون مهنم أ نّ ال  أ كّدو  ،ملّدة أ طول ول يشاهدون  ،العادة الرّسّ

ماكنه احملافظة عىل الانتصاب من عرشين دقيقةأ رّس يل  ال فالم الإابحيّة. اإىل نصف  ابن مّعي أ ّن ابإ

 "الإابحيّة وعن الاس متناء ال فالم عندما ميتنع عن مشاهدةملّدة أ طول  وأ حياان ،ساعة

*    *    * 

ّ  هاخالل  ما كنت ،ة عامني قبل أ ن ننفصلمدّ نا "اس متّرت عالقت  جنس ّية عىل  تالكمش ةأ عاين من أ ي

 ،الإابحيّة ارتياد املواقع عىل امدمن كنأ   ومل ،قذفال رسعة من نتصاب ولالاضعف   أ عاين منمل ،الإطالق

اد حني ل خر. بعد أ ن انفصلنا بدأ ت ابرتيمن  وأ مارس الاس متناءال فالم الإابحيّة  كنت أ شاهد لكيّن و 

 "بهناية سعيدة"ّدد عىل حماّلت املساج اليت تعد ورصت أ تر  ابنتظام، عىل الإنرتنت املواقع الإابحيّة

 .ال خرىنشاطايت اإىل حّد ما وترية  فقلّصت ، سابق عهدهااإىلنا قت بعد س تّة أ شهر رجعت عالو للجلسة. 

                                        

 ومع الوقت بدأ  لعاب الالكب يس يل مبجّرد سامع صوت اجلرس حّّت ولو مل يقّدم الّطعام.   ،رس تزامنا مع تقدمي الّطعاماجليف هذه التّجربة اعتادت الالكب أ ن تسمع صوت  25
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ل أ نّ  من ضعف الانتصاب مّرة  تعاني ،-عىل ال قل ابلنس بة لها- سيّئة جّداعالقتنا اجلنس ّية أ صبحت  اإ

علىى هذا  اكمال ااس متّرت عالقتنا عام .م أ كرث من دقيقةو يد ما اكن ولكن الانتصاب فقط، مّرتني رباّم أ و

ش باع رغبهتا أ ث  ملو احلال، الفتاة اليت  هاويه نفس  ،طوال هذه الفرتة ناء امجلاع ول مّرة واحدةأ متكّن من اإ

 اكنت سعيدة بعالقتنا منذ س تة أ شهر خلت."

 

حّّت  برسعة نفسه عىل القذف الّشخص ثّ حي نك   ،طة بعادة قدميةابلنّس بة للبعض فاإّن رسعة القذف ميكن أ ن تكون مرتبو

ن اكن الا  :اضعيف ما يزال نتصابواإ

 ،ات خالل اليوممرّ  ةعدّ أ يضا و  ،"كنت أ جرب نفيس عىل القذف يف الّصباح قبل أ ن أ ذهب اإىل املدرسة

ّل أ يّن ك  ،ومل يكن هناك انتصاب يس تدعي ذكل ،رغبة جنس ّية عنديمل تكن  اإجبار  أ ميل اإىل تناإ

حيّة جّردتين الإاب ال فالم مشاهدة عندالقهرّي  وسلويك الّسيّئة . عادايتمرارا وتكرارا نفيس عىل القذف

ّ من لّك اإحساس ابل  وتدفّق رسيع  عابرحتّولت العملّية اإىل انقباض عضّّل  ،القذف وة اليت تصاحبشن

ذا كنت تعاين من رسعة القذف بسبب ارتياد  اأ عط اعتبار  عىل الإنرتنت الإابحيّة املواقع وحسب. اإ

 د عىل مشاهدة ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنتعتابل أ ن أ  ق و  ايضلمشاعر وال حاسيس منذ البداية. يف املل 

 اأ ّما ال ن فاإّن القذف يأ يت رسيع ،دلرجة أ ّن ركبتاي اكنتا ترجتفان اامجلاع اس تثنائيّ  بذّلة ايسسح اإ  اكن

يف عالقيت  خاّصةو  ،وغري طبيعيّ  احساس ضعيفال   ، بل يكونابلمتنان شعورول يصاحبه  ،بشلك أ يلّ و 

 ."مع النّساء

 غريبةاكتساب أ ذواق جنس يّة 

لّك ما يرغبون مبعرفته عن ميوهلم وأ ذواقهم  تعملّ تساعدمه عىل سوف  جسادمهيثقون بأ ن أ   يف قدمي الّزمان اكن الّرجال

 .وفرهتا عىل الإنرتنتالإابحيّة و  املواقعواكن هذا قبل ش يوع  ،اجلنس ّية

لهذه وعينا سواء ، أ دمغتنا ابس مترار ندّرب احلقيقةوحنن يف  ،واملامرسة ريبدابلتّ  غيريقابل للتّ و ادّلماغ عضو دلن 

 ّية اإىلنس  اجل  املامرسات نوع من أ نواع مشاهدة من التّرصحيات أ ّن التّحّول من يف عدد كبريا ورد ممّ  ضحيتّ و .   نعهااحلقيقة أ م مل

مما يودّل يف  ،هبم املطاف حيث مل حيتس بوا عادة ما ينهتيياذلين و  ،الإابحيّة قعاملوا راتديأ مر شائع بني مهو  أ خر مشاهدة نوع

 مفا اذلي يقف خلف هذه الّظاهرة؟ ابلنزعاج واحلرية.  انفوسهم شعور

 ،يف طور النّموّ  زاليما  وهودماغ املراهق نتحّدث عن عندما ، وخاّصة يكون امللل أ و التّعّود أ حد الاحامتلت أ ن

 اجلديد لكّام اكنف ،مس تغربو لّك غريب يف وخاّصة  ،التّجديداملراهقون  حيبّ  .وميلّون برسعة ،ن ينشدون الإاثرةوفاملراهق
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 .ة لكّام لفت انتباههم أ كرثباغر كرث أ  

اليد ال خرى تضغط بيامن  ،الاس متناء بيد اميارسو  تعلّموا أ ن كيف من جيل الإنرتنت العديد من املراهقنيوصف وقد 

 -سبيل املثال عىل- عن الّسحاقيّات مليف من مشاهدة  أ حدمه عندما ميلف  ،الإابحيّةن ال فالم تتنقّل بني عدد مو  ،عىل ال زرار

 وهذان العامالن ،احلرص النّفيسّ يف  مضطردة وزايدة ،يرتتّب عىل ذكل جتديد مس مترّ و  ،ااملتحّولني جنس يّ  مل عنيف ينتقل اإىل 

يكون قد وصل اإىل  املراهق ما اذلي حيدث يف دماغه يعي وقبل أ نالهّتّيج اجلنيّس.  حاةل ؤّججاني )التّجديد واحلرص النّفيّس(

بق املراهق اذلي مل يزل يف طور . صبّية للّسلوك اجلنيّس يف دماغهلت يف ادّلائرة الع قد جُسّ  تكون وروابط جديدة ،ذروة الش ّ

يّة أ ثناءل نتقي  أ ن ميكنه ال ن النّموّ   أ خر نوع مشاهدة اإىل اجلنس ّية املامرساتمن أ نواع نوع  مشاهدة من ممارسة العادة الرّسّ

 قدهذا الّسلوك ابلّرمغ من أ ّن و املايض،لّك ما عرف عن الإابحيّة اجلنس ّية يف ليس هل مثيل يف مر ال   وهذا وبرسعة شديدة،

ّبان: .الإنرتنت الرّسيعة عرصيف  لإابحيّةيوب املواقع التّ  يكون اخلطر الّرئيسولكنّه ياكد  جّدا، عاديّ  للبعض يبدو  يقول أ حد الش ّ

 ،ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت مّث بدأ ت أ شاهد ،أ ّي يشء غريب ال طواراإىل  أ ميلمل أ كن يف الّسابق "

 فارقةل  لابحيّة الإ فالم ال  مشاهدة رصت أ حب فقد  أ ّما ال ن ،ت أ شاهد فتيات من جيّليف البداية كن

ّ اوأ فالم  ،ودسّ ال  ّ اأ و  ،بديناتال ساء لن وكذكل  ،خملنّثني والّشواذّ اأ و  ،املتحّولني جنس يّ اأ و  ،س نّاتامل ساء لن

يف شارك  26 اجلنسمل اإابيّح لثنائّي يمن ف  ثوانبضع  يف أ حد ال اّيم شاهدتلمراهقني. الإابحيّة لفالم ل  ا

 حتّولتو  ،ومل أ عطه فرصة ليثريين ،أ شاهده ملفوانتابين شعور بأ نّه جتاوز احملّرمات  ،امرأ ة ورجالن أ دائه

وذكل ل يّن مل  ،ول أ حّب مشاهدهتا ، اجلنسشاهدة أ فالم ثنائّي اإىل م ال ن ل أ ميل فأ ان  .مل أ خري ف اإىل

 ،اع أ خرى من ال فالم اليت عرضت يلالفرصة ل نو هذه ولكيّن أ عطيت  ،غريزيت مل فرصة ليثرييأ عط الف 

ابحيّة بطالهتا جّدات مس نّات لباتت تغريين أ    ."ايضولو أ عطيت الفرصة ل فالم اإ

 

ليس  ّيةنس  فحال عادة مشاهدة املرئّيات اجل تمع اس   اواحنراف اّية أ كرث حفشنس  اجل  املامرسات اإىل مشاهدة أ نواع منامليل 

 ،مّرة لّك أ س بوع ،ساعة اكمةل تهدّ م لاميرض عىل املشاركني ف عُ  27الإنرتنت رصفي دراسة أ جريت قبل عف ،عىل املراهقني امقترص 

ّما أ ن يشاهد املشاركون ال فالم املعروضة عىل نوعني:اكنت ملّدة س تة أ سابيع. و  اإابحيّة ذات  اأ فالم يشاهدون أ و ،بريئة اأ فالم اإ

                                        

ىل ممارسة اجلنس مع الك اجلنسني: النّساء والّرجال لخص اذلين مييالشّ ثنايئ اجلنس هو  26  اإ

 (١٩٨٦بعنوان: تغرّي ال ذواق عند اس هتالك الإابحيّة ) "دولف زيلامن"دراسة  27
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عد وب واحد فقط من ال فالم طيةل الفرتة،نوع  يف لّك مجموعة رض عىل املشاركني، وقد عُ ى جنيس ليس فيه عنف أ و غرابةحمتو 

تّة أ س بوعني  اعطي املشاركون عددأ   .يف خلوة هيشاهدو  ،لاميف  بنفسه خيتار يك اجملالعطي لّك مشارك أ   من انهتاء العروض الس ّ

( Xأ و فئة ) ،( ويه حمدودة ببعض الّضوابطRأ و فئة ) ،( ويه موّّجة لعاّمة املشاهدينGمن اخليارات ل فالم مصنّفة فئة )

تة مل يبدو رغبة املشاركون اذلين عُ  توى جنيّس فاحض.ويه أ فالم اإابحيّة ذات حم  رضت علهيم ال فالم الإابحيّة يف ال سابيع الس ّ

أ و أ فالم جنس  ،مشاهدة أ فالم جنس ّية فهيا عنف وساديّة اختارواولكهنم  ،الية من العنف والغرابةاخلابحيّة الإ فالم ال  مبشاهدة 

دلى  موجود ولكنّه ،دلى اذّلكور اوضوح أ كرث اكنامليل لختيار مشاهدة املامرسات اجلنس ّية الغريبة  اوهذ ،ل ديم مع حيوان

 .اإىل حّد ما الإانث

ُ قد و  أ ّن ب رّصحوا  يف اإحدى ادّلراساتنيالباحث أ نّ  ، وورد فهيااملوضوعذا هب املتعلّقةلل حباث  شامةل مراجعةرشت ن

ولكن  ،عىل مشاهدة ال فالم اليت تعرض املامرسات اجلنس ّية املعتادة اجلنس ّية الاحامتل ضعيف أ ن يقترص مس هتلكو الإابحيّة

ذا أ تيحت هلم الفرصة سوف ي  مبا يف ذكل الّساديّة  ،غريبة جنس ّية تعرض ممارسات اليت ابحيّةالإ  ال فالمون عىل مشاهدة قبلاإ

أ ضعف  دلى املشاهد الانتصاب جيعل ّيةنس  اجل  رئّياتالتّعّرض املتكّرر للم أ نّ  ا أ يضباحثنيال بعض  قد وجد. و اجلسدي والعنف

ّ  ،طويال ول يدوم ن اثرة وهتييج  نجحي حّّت  فاغرابة وتطرّ أ كرث  ذات حمتوى أ فالممشاهدة و التّصعيد  ه يزنع اإىلوذلكل فاإ يف اإ

ّ  ،ال فالم اجلديدة املامرسات اليت تعرضها ةمبشاهد عندما يبدأ  الّشخص ولكن ،الغريزة ن الّرجوع الوراء و  ىليف العودة اإ  ه ل يمتكّنفاإ

 ابوخميّ  ضعيفايكون  ة ال فالم القدميةدلى مشاهد والإاثرة ملتعةاب ل ّن شعورهوذكل  ،ابدأ  هباليت مشاهدة ال فالم القدمية اإىل 

 .تدرجيّياحّسن يبدأ  ابلت  أ سابيع قبل أ نّدة هل مل امالزم القدمية ال فالم عند مشاهدةويظّل ضعف أ و انعدام الاس تجابة  ،لل مل

 عىلفالم الإابحيّة ال   درجة تأ ثري أ دةّل ملموسة عىل أ نّ  اوعرشين عام ةقبل مخسقد وجد الباحثون ابختصار فاإذن و

م حيتاجون اإىل املزيد وأ ّنّ  ،وتنخفض اس تجابهتم ملا تعرضه من املثريات اجلنس ّية ،دالتّعوّ  سببب مع الوقت  يضعفاملشاهدين 

ل ،اجلرأ ة يف املاّدة املعروضةمن  عدم الّرضا أ و الاكتفاء اجلنيّس.  واليوم فاإّن املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت ب ينتاهبم شعورفس   واإ

 التّصعيد يف مس توى الفحش جتعل فاإّّنا ضمن اس مترار الاس هتالكتحّّت و  ،دلى مراتدهيا تس تغّل هذا الّضعف الفطريّ  الرّسيعة

 .أ و رشط ددون قيو  ،اعيرسو ،امتاح املعروضة املاّدةيف 

 املامرسات اجلنس ّيةلتّصعيد يف نوعّية ا ميكن أ ن يفرّس ظاهرة عامل أ خر، فاإّن هناك امللل أ و التّعّودابلإضافة اإىل 
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ايدة يف جرعة الإاثرة زّ ال اإىل طلب الّشخص قوديو  ،مبفهومه املريضّ  لإدماندلةل عىل االتّحّمل أ كرث  .التّحّمل :هوو  املرغوبة

اثرت ،املشاهد انتباه جذبسوف يضمن ابلتأ كيد  ضةيف املاّدة اجلنس ّية املعرو املس مترّ  التّجديدو  .-لحقاكام سرنى - ابس مترار  هواإ

أ و اجلنس  امجلاعي عن الاغتصاب لاميشاهد ف ي ّرب أ ن فقد جي ،بنجمة الإابحيّة يف أ حد ال فالم هلو فقد اهامتمف ،من جديد

 زايدة وما يصاحهبا من كهذه عنيفة ّيةجنس   اإىل مرئّيات حباجة ل نّه يصبح ولكن ،اسفّاح أ و اعدوانيّ  ل نّه سيل  ،ادّلموي العنيف

هذه  الحظ أ يض "نورمان دودج"فاإّن الّطبيب النّفيّس  ،وكام ذكرت يف املقّدمة. همراد هوتبلّغ تؤجج شهوتهيك  احلرص النّفيسّ 

 رضاه.الزّنعة عند م

كثرية  اعىل اإماكنّية الرباء مهنا أ يضولكّن ال دةّل  ة عىل الإنرتنت،بني مراتدي املواقع الإابحيّ  اهذه الّظاهرة شائعة جدّ 

ّبان: ،ئنةومطم  ليمك بعض التّرصحيات اليت رواها عدد من الش ّ  واإ

ق "ولكّام اس تفحلت يف عادة ارتياد املواقع الإابحيّة أ ثناء س نوات دراس يت اجلامعّية رصت أ جد نفيس أ نزل

نّه  ،اومقرفة حقّ  ،أ ش ياء غريبة ،واجملون ّرذيةلفريسة للمزيد من ال ومل تعد تثريين عندما أ فكّر هبا ال ن. اإ

ودل وترعرع عىل الكرة  ،اإنسان عاديّ  ختّيالت ختّيالتك صارتأ عظم شعور عىل الإطالق أ ن تعرف أ ّن 

 ."ديمّ ال رضّية ك  

*    *    * 

عىل  أ شاهده ل يعجبين الكثري مماف "،هو ما يعجبك كيغريما "أ ّن  النّاس"لقد س مئت سامع مقوةل 

ة نساء أ ن تثري شهويت رؤي ا. مل يدر خبدلي يومأ بدا ينير غولكن ال ش ياء الّطبيعّية مل تعد ت ،الإطالق

 .ؤثّر يفّ ، ومل تعد تمع الوقت امفعوله تفقد ه املامرساتوحّّت هذ، يتبّولن عىل بعضهّن البعض

 لكّنا ،ان ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنسريثتأ  وأ ظّن أ نّنا ابلاكد بدأ ان نفهم  ،ة اجلنس ّية خّداعةّشهو ال 

ري اإىل غيبدأ وا يالحظون التّ  فاإّن املشاركني اوتكرار  اومما قرأ ته مرار  يبوت"،"الرّ  ربةجتمشاركون يف 

 ."ال فضل

*    *    * 

تكن موجودة قبل  عن الاغتصاب والقتل والإذلل مل تراودين"ميكنين القول بلك ثقة بأ ّن اخليالت اليت 

 عن توقّفتعندما و ، س نة ٢٢اإىل  ١٨املاجنة من سن  نس ّيةّيات اجل شاهدة املرئ يف وحل م أ ن أ نزلق 

يّل لقد عادت  ،تالشت لك هذه اخليالت وال وهام الإابحيّة ملّدة مخسة أ شهر مشاهدة ال فالم أ ذوايق اإ

 اجلنس ّية . عند الّسقوط يف خفّ الإابحيّةوما تزال بنكهة الفانياّل  االيت اكنت دومو اجلنس ّية الّطبيعّية  وميويل

نّك حتتاج دوم من أ جل أ ن تصل اإىل  ،القذرة امرساتوامل ،واحملّرمات ،واجملون ،اإىل املزيد من الفحش افاإ

 ."املرجّوة الإاثرة



60 

 

*    *    * 

كنت أ عتقد أ ّن دماغي فقد  ،صورة طبيعّية أ بداارسة اجلنس بأ يّن لن أ متكّن من ممب وصلت اإىل قناعة"

 نوع من ال فالم الإابحيّة تكون فيه املرأ ة يفوهو مربمج حبيث ل تثريين اإل مشاهد املرأ ة املتسلّطة )

ذلل الّرجل( ،دور س يادي  مع جنس ّية بأ ّي عالقة يرغب ول ،رؤية الّرجال اكلّشاّذ اذلي تثريه ،وتقوم ابإ

ناّم هو نتيجة يتطبيعمن  أ عرف أ ّن ما ظننته. مل أ كن النّساء  لقد اكن حجامي ،لعادة ارتياد املواقع الإابحيّة اإ

عالقيت  جتّددت الإابحيّة مشاهدة ال فالم التّاّم عن متناعثالثة أ شهر من الابعد و  .صنعته بيديّ 

 ."يبوت""الرّ أ زال من عقّل لك الّشكوك بفّعالية  مّما ،بزوجيت

*    *    * 

 عىل الإنرتنت رتياد املواقع الإابحيّةاببدأ ت  ،ين من العمر وأ متتع بصّحة جيّدةشاّب يف الثّالثة والعرش "أ ان 

مشاهدة من مشاهدة املامرسات اجلنس ّية الّطبيعّية اإىل  تصّعدت عاديتوبرسعة  ة،يف سّن اخلامسة عرش 

 .وغريهاوناكح احملارم...  اجلنيّس، والعنف ،اأ فالم املتحّولني جنس يّ مثل  اأ شّد حفش من املامرسات أ نواع

فقد  ،أ ّول عالقة جنس ّية حقيقيّة يل يف سّن العرشين اإل عندمل أ ع اإىل أ ّي درجة كنت أ رّض نفيس 

 ،لقد أ ذت هذه التّجربة ثقيت بنفيس اإىل حّد كبري .ا من ضعف الانتصاب وتالش يه برسعةوقهتعانيت 

رصت أ زيد من وترية  وبعدها مرارا،قد عانيت من نفس املشلكة و  ،العالقة احلميةمن  اوجعلتين متخّوف

أ قذع  أ نواع مشاهدة وابلتّدرجي ترّديت اإىل ،وأ طيل فرتة مشاهديت ل فالم اجلنس ،ارتياد املواقع الإابحيّة

فتدحرجت يف  ،وفشلتمّرة أ خرى  امجلاع جتّرأ ت عىل حماوةل اكمةل . وبعد س نةالفواحش والّرذائلمن 

تودّل دلّي ، و يف بعض ال حيان ممارساهتمجّربت و  ،اإابحيّة للمخنّثني افالمأ  وبدأ ت أ شاهد  ،حفرة اليأ س

 يف املايض. اين أ بدغريرمغ أ ّن أ فالم الّشواّذ مل تكن ت ،شعور بأ يّن شاذّ 

وبعد عدد من الانتاكسات  ،الإابحيّةارتياد املواقع عن  قّررت أ ن أ قلعو  "،نوفاب"مّث وجدت موقع 

هتا اهدفقدت لّك رغبة مبشو  ،اكمةل االإابحيّة ملّدة تسعني يوم ال فالم الامتناع عن مشاهدةنت من متكّ 

من يف اليوم الّسابع والثاّمنني و. اعتدت مشاهدهتا يف املايضاليت  الفحش شديدة املامرساتوخاّصة 

بعد - جتربة جنس ّية يلأ ّول عند و  بعد عصور من العزوبّية،فتاة ل ّول مّرة  تعّرفت عىلجتربة "الّريبوت" 

ّ  -الإقالع ، أ فقد الانتصاب برسعة يف الّسابق كنت وهذا يشء مدهش ل يّن  ،مشلكة ةمل أ عاين من أ ي

 ،أ فضل ما يكون عىل بل اكن احلال ،مل أ عاين من أ ّي مشالك يف الانتصابيف املّرات اليت تلهتا أ يضا و 

  أ عطيت فرصة جديدة للحياة."أ شعر أ يّن 

*    *    * 

 روالفجو  ّرذيةلأ كرث لكاّم احتجت اإىل املزيد من ال أ فالما الإابحيّة لكّام شاهدت ال فالم لّك عّشاق "مثل

 ،يف مشاهدة أ فالم اجلنس مع احليواانت ايف أ سوأ  أ حوايل كنت غارق ،حّّت أ صل اإىل الإاثرة املطلوبة

تيان يكنمل و ،ةنحرفامل  املامرساتوغريها من  ،وناكح احملارم  بل كنت أ ميل ،ثريينيُ  من الُقُبل النّساء اإ
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 يف نظري النّساء اجلنس ّية لقد حّولت الإابحيّة ،ال خرى مثل اجلنس الفموي وغريهااملامرسات اإىل  أ كرث

 اجلنس ّية ل أ كرث. متعةت لل أ دوااإىل 

ت ختلّص ،جاّدة وبعد عّدة حماولت ،اأ ن أ مّسهي لو يلحيكام " اذّلهنّية اإزاةل الّسموم"شهور من  عّدة بعدو 

 .مع النّساء الّسويّة ةورصت أ جنذب اإىل العالق ،تكل املامرساتتركزيي عىل من 

ّن العىل أ نّه طرفة ل أ كرث، ولكيّن أ دركت ال مر  لمك يبدوقد  تيان املرأ ة من القُ  عاطفة اليت يودّلهااإ ل ل بُ اإ

غراء أ كرث جاذبّية ال ن ى زوجيتأ ر ورصت  ،تُضاىه  عاكن قراري ابلإقاللقد  من أ ّي وقت مىض. واإ

 نسأ فالم اجل رغبيت يف مشاهدة تضاءلت  لقددون مبالغة بو  ،ناللكي  اراحب اقرار  عن ارتياد املواقع الإابحيّة

 من رغبة جاحمة اإىل ّنفة عارضة."

 

 ،اجلنس ّية أ ذواقهماخس عىل رّ الليل ادلّ و ه ويوصلهم اإىل مقّة الهّتيّج اأ ّن ما يثريمه جنس يّ  عىل مدى ال زمان عتقد الّرجالا

 اعتاد علهيا يف الّسابقاليت  وأ ذواقهيول الّشخص م الف اليت خت ّية املنحرفةنس  اجل  امرساتة املوذلكل فاإّن التّصعيد اإىل مشاهد

التّصعيد فاإّن  . ورمغ ذكلحقيقة أ ذواقهم وميوهلم اجلنس ّيةمعرفهتم هم اإىل الّشّك يف دفع يل نّه  ،للكثريين حمنة حقيقيّة يشلّك  قد

وخاّصة بني  ،تثري الاس تغراب درجةاإىل هذه ال اّيم جّدا شائع  املامرسات اجلنس ّية غري معهودة مننواع شاهدة أ  م  حنو التّدرجييّ 

. "مقبوللك يشء "يوب الإابحيّة اليت تعمل بس ياسة غارقني يف مشاهدة مواقع التّ نعومة أ ظفارمه منذ صغار الّسّن اذلين نشأ وا 

 جتربته فيقول:يروي أ حدمه 

من املواقع الإابحيّة تش به  اوجدت عدد ،يف سّن املراهقة وأ ان "عندما وصلت حاسويب عىل الإنرتنت

وتصنّف حمتوايهتا يف مجموعات حسب نوع املامرسات اجلنس ّية اليت  (YouTube®)موقع يوتيوب 

ّبان املراهقني من نوات احنرف ذويق ولكن  ،جيّل تعرضها. يف البداية اكن ذويق مثل لّك الش ّ مبرور الس ّ

 ،العنف املوّجه ضّد النّساءوابذّلات  ،ال فالم اليت تعرض العنف اجلسدي مشاهدة اإىل ليم رصت أ  و

اإىل ومنحرفة  ،ا النّفوسمهنسيناريوهات تشمزئ  عرضاليت تتون اجلنس ّية )الهينتاي( وخاّصة أ فالم الكر 

 من معري ويف العرشينات .هذه ال فالم يف الهّناية ومع ذكل مللت ،واقعدرجة ل ميكن أ ن حتدث يف ال

 ،من ال نواع اويف غضون س نة كنت قد شاهدت عدد ،الإابحيّة جديدة من ال فالم اوجدت أ نواع

 ويف وقت أ قرص من سابقه. ،ورصت أ نتقل من نوع اإىل النّوع اذلي يليه بشلك أ رسع

أ صبحت تربكين  يف الوقت احلايلس ّية ل ّن ذويق وميويل اجلن  "الّريبوت"جتربة  قّررت أ ن أ خوض

 ."اليت عهدهتا تتعارض مع ميويل اجلنس ّية احلقيقيّةفهيي  ،وتؤرقين

 

تساعد مس هتلكهيا عىل  اجلنس ّية الإابحيّة بأ نّ  يّدعي عىل الإنرتنت اجدّ  اشائع امنشورالكربى أ ّن هناك الّطاّمة و 
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بعض الفضوليون من اليافعني دفعهم حّب الاس تكشاف اإىل تتبّع ومتابعة لك مثري وملهتب  "،كتشاف ميوهلم اجلنس ّية احلقيقيّةا"

قدام فالم الإابحيّة اليت تقع علهيا أ يدهيمال  من  جيهلون هم ف  ،شف هلم حقيقة ميوهلم اجلنس ّيةمعتقدين أ ّن هذا س يك  ،جبرأ ة واإ

 الإنسان. عنداملعيار الوحيد للميول اجلنس ّية  ليس ابحيّةالإ  اّدةامل هتمرؤي عند اجلنيسّ  هّتّيجل اب شعورمه جمّرد أ نّ 

 اليت ّيةاجلنس   املرئّيات من جديدةأ نواع مشاهدة يف  الّشخص غبةر  تزايداإىل  ميكن أ ن يقود الوقوع يف خفّ الإدمان

اثرة هل تبدو وقد  ،ابردة وغري مؤثّرة بعدفامي  هل يف الّسابق ساخنة وملهتبة تظهر هاعترب ي  اليت اكن ال نواع أ نّ يف حني  ،أ كرث اإ

 ميكن أ ناحلرص النّفيّس دلى الّشخص  ةدزايعمل عىل لّك ماّدة مرئّية ت أ ضف اإىل ذكل أ نّ . هل اوحمريّ  ائمفاج  غيرييكون هذا التّ 

س تجابة أ عراض ايه ّن تسارع النّبض واتّساع بؤبؤ العني ورطوبة اجلدل أ  وحّض أ حد الباحثني  قدو  ،اتزيد الهّتّيج اجلنيّس أ يض

 هّتيّجل ابالّشعور  اإىل أ  خط عزىتُ  ا أ حياانولكهنّ  ،اجلريئة والّصادمة اجلنس ّيةمشاهدة املرئّيات  أ ثناء 28اجلسم لإفراز ال درينالني

 أ كّدوقد . "عن سبب هذه ال عراض أ ساسا اطئةاخلفرتاضات الانا بسبب يف تفسري سبب هتّيج  خنظئ" قد نحنف  ،اجلنيسّ 

عندما و  ،والتّكيّفاملنشورة هبذا الّصدد أ ّن الاهامتمات واملثريات اجلنس ّية قابةل للتّغيري ال اكدميّية  ل حباثل مسح شامل

 التّجديد عن احبث اجلنس ّية واملامرساتمن ال فالم  ال كرث حفشا وعنفايف مشاهدة ال نواع  اجلنس ّية مس هتلكو الإابحيّةيس تفحل 

وهذا  .اليت أ لفوها طبيعهتموجد الكثريون مهنم أ ّّنم انزلقوا اإىل مشاهدة ممارسات جنس ّية تتناقض وتتعارض مع فقد  ،الإاثرةو 

 بعض ما رّصحوا به:

نوات مل تعد ال فالم اليت اعتدت مشاه عض ال فالم ب اشاهدت مؤّخر  ،ادهتا جتدي نفع"مبرور الس ّ

، امنة والعرشينالثّ  وقد بلغت وك نّه: ها أ ان ذا ال مر يل بدا ،ل يّن كنت أ شعر ابمللل ّشواذّ الإابحيّة لل 

يف تكل اللّحظة  !29املثلّينيعن ممارسات  ال أ شاهد أ فالم ملف ،املامرسات اجلنس ّيةشاهدت لّك أ نواع و 

نّه يشء قذر جدّ "قلت لنفيس  فقد ،خري بذرت بذرة مل  ابلّطبع ولكيّن  "،جيب عليك أ ن تتوقّفو  ،ااإ

 أ توقّف حيهنا..."

*    *    * 

أ انس من اكفّة قصص ب تعجّ "املواقع واملنتدايت اليّت ينرش هبا ال عضاء لك ما يف جعبهتم من أ رسار 

ّّنمل يعرفون ميوهلم اجلنس ّية احلقيقيّة. و ،ضائعون وحائرون ،ال طياف يتساءلون مرعوبني عن سبب  اإ

                                        

 هو النّاقل العصّّب اذلي يفرز يف مواقف الّشعور ابخلطر أ و الهّتديد واليت تتطلّب من الإنسان رّدة فعل "ارضب أ و اهرب" "ال درينالني" 28

 الّسلوك بني النّساء "الّسحاق" وبني الرجال "اللّواط"املثليّون مه اذلين يعارشون أ شخاصا من نفس جنسهم، يدعى هذا  29
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شاهدوا ما يعرض  أ ن بعدبدأ وا يشعرون هبا  اليت تكل غريبة،غبات جنس ّية شاّذة و ما يشعرون به من ر 

 عن اإجاابت اجيل الإنرتنت هيرعون اإىل املنتدايت عىل الإنرتنت حبثها مه أ بناء و  .املواقع الإابحيّة عىل

رت كثريون ل يعلمون ملاذا ظهال و  ،لونتساءال لف ي  ،واقع الفرنس ّية فاحلال ل خيتلفوعىل امل شافية،

 الرّسيعةاس تخدام الإنرتنت هو  بيهنم مجيعا والعامل املشرتك ،من قبل يعهدوهادلهيم ميول جنس ّية مل 

 ."عارف واملواعدةومواقع التّ  ،ابحيّةاملواقع الإ و  ،وما فهيا من برامج التّواصل

 

فيقولون  ،م يش هّبونه حباةل الوسواس القهريميوهل اجلنس ّية فاإّنّ حقيقة  وغري واثق بأ نّه يعرف اموسوس الّشخصعندما يصبح و 

 . وهذا أ حدمه يقول:"الوسواس القهري يف امليل اجلنيسّ "أ عاين من 

من حاّدة حاةل  يف ذكل الوقت أ عاين من تنك  ،ايّن بدأ ت أ صبح شاذّ اعتقدت جبّديّة أ  لقد  [اعام ١٩]"

 ر ابلكتئابكنت أ شعو  ،بأ ن أ لقي نفيس من أ قرب مرتفع ملّيا تفكّر و  ،الوسواس القهري يف امليل اجلنيسّ 

كنت ولكن ملاذا  ،أ خرٍل رج جنذب اإىلأ ن أ   أ نّه من غري املمكنو  ،الفتيات . أ عرف أ يّن أ ميل اإىلأ يضا

 حّّت تُثار اأ عاين من العجز اجلنيّس؟ وملاذا احتجت اإىل مشاهدة أ فالم الّشواّذ واملتحّولني جنس يّ 

 "!غريزيت؟

 

ّن  امليول  طبيعة همام اكنتو  تس تدعي الاهامتم،هرّي هو حبّد ذاته مشلكة طبّّية أ ّي شلك من أ شاكل الوسواس الق اإ

ذا كنت تعاين من هذا النّوع من ال عراض فال جدر تؤّرقك، اجلنس ّية اليت  الّطبيب ينبغي عىل و . اخمتّص  اطبيب راجعبك أ ن تاإ

عادةاإىل  ايدفعك مكره هو اذلي أ ّن مرض الوسواس القهري امتام يتفهّم أ ن من أ جل  وتكرارا يف ميوكل اجلنس ّية مرارا التّدقيق اإ

ناكر نفيّس ، نئ نفسك أ نّك خبريمْ طَ أ ن تُ  هذا شاّب  اجلنس ّية. لطبيعتكوذكل حّّت ل يسارع اإىل تشخيص حالتك عىل أ ّّنا اإ

 يروي معاانته:

ووصف يل دواء زاانكس  ، أ عاين من مرض الوسواس القهري"ذهبت اإىل طبيب نفيّس فأ كّد يل أ يّن 

(Xanax®).  أ س تطيع أ ن أ فكّر  ،ن ذي قبلأ قّل حّدة بكثري مال ن  أ عراض الوسواس القهريصارت

 أ يّن رصت من ذكل ال مهّ أ كرث من أ ّي وقت مىض. و  اهنيئ اورصت أ انم نوم ،وحتّسنت شهّييت ،بوضوح

الإابحيّة أ سهل  عن مشاهدة ال فالمالإقالع صار ، و ول ثنايئ اجلنس ،اأ يّن لست شاذّ  عمل اليقنيأ عمل 

ارتياد  عن خطورة ما ل ّن احلرص النفيّس اذلي كنت أ عاين منه قد تالىش. وهكذا اإذا سأ كل خشص

 اضطّر اإىل تناول دواء زاانكس يّك يمتكّن من الإقالع عهنا." فقل هل أ نّك تعرف رجال ،الإابحيّة املواقع
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 جاذبيهّتنّ  النّساءتفقد  

ُ تقرير ورد أ    م،٢٠١٠س تفتاء اذلي أ جري عام الل الّصادمة تاجئنّ ال  (Japan Times) "اابن اتميزج"حصيفة يف رش ن

ّبان يف الياابنيقول التّقرير أ ّن  ممارسة  ون منلقلّ مهنم بدأ وا ي وحّّت املزتّوجون ،ن هلواكرهبل  ،غري أ هبني ابجلنس ونينشؤ  الش ّ

ّبان ٪ من ال ٣٦أ كرث من  .العالقة احلمية زايدة ويه  ،ليس دلهيم أ ّي رغبة يف اجلنس اعام ١٩اإىل  ١٦يف سّن  اليافعنيش ّ

نفس التّوّجه بزايدة من  اعام ٤٠اإىل  ٢٠سّن  يفالّرجال أ ظهر و . م٢٠٠٨اليت اكنت عام  ٪١٧,٥ س بةن  عن عفضّ مبعّدل ال

 ٪.٢٢,١٪ اإىل ٨,٧من  اعام ٤٩اإىل  ٤٥سن  يف دلى الّرجال عن اجلنس العزوفنس بة قفزت بيامن  ،٪٢١,٥٪ اإىل ١١,٨

باب عنوالياابن ليست البدل الوحيد  يف فرنسا وجد اس تبيان أ جري قدف ،اجلنس ة اليت تعاين من ظاهرة عزوف الش ّ

ّ ٢٠أ ّن  م٢٠٠٨عام  ّبان الفرنس ّيني اليافعني ليس دلهيم أ ي  رغبة يف اجلنس. ة٪ من الش ّ

ّن هذا ل مر أ ّن  م٢٠١٤وجدت دراسة أ جريت عام فقد  ،االولايت املتّحدة ال مريكيّة أ يضوقد غزا ابلفعل،  غريب اإ

ّبان اليافعني اذلين يشاهدون ال فالم الإابحيّة بكرثة غالب  - من غريمهرثأ ك- مييلونم وأ ّنّ  ،ايعمتدون علهيا لتثريمه جنس يّ  ما االش ّ

أ ّن درجة اس متتاعهم كام  ،مع النّساء العالقة احلمية ثناءحّّت أ   هبدف تأ جيج الّشهوة هذه ال فالم مشاهدة عىل اإىل الاعامتد

قبال عىل مشاهدة ال فالم ال قلّ  من الّرجال من أ قراّنم ضعفأ   احلقيقيّة م اجلنس ّيةبعالقاهت  الإابحيّة. اإ

دمت دلّي الّرغبة يف هل انع" :يسأ لون هذا الّسؤال "الّريبوت"نتدايت م يف  امن غري املس تغرب أ ن جتد أ انس

 عندمّرتني اإىل ثالث مّرات يف اليوم  ،نعم" :الإجابة ما تكون عادة ،فاإذا سأ هل أ حدمه اإذا اكن ميارس الاس متناء "اجلنس؟

 هذا مع العمل أ نّ أ م أ ّّنم مدمنون عىل ارتياد املواقع الإابحيّة؟!  ؟هل انعدمت رغبهتم يف اجلنس  "مشاهدة ال فالم الإابحيّة.

 لها يظلّ مشاهدة ال فالم الإابحيّة  تسبهّباالإاثرة اليت الّزوجيّة تبدأ  ابلفتور وتفقد جاذبيهّتا يف عني املدمن يف حني أ ّن العالقة 

ليمك بعض ما رواه أ عضاء املنتدايت من ويح جتارهبم:. لفرتة طويةل، و يف تأ جيج الّشهوة اجلنس ّية فاعلّية  اإ

ولكيّن مل أ عد أ جنذب لهّن ل  ،مفا زلت أ رى النّساء مجيالت "لست معدوم الّرغبة اجلنس ّية ابلرّضورة

ن كنت أ لحظ من حني ل خر أ ّّنّن جّذاابت. معرش الّرجال ،اول عاطفيّ  اجنس يّ  هل جّرب أ حدمك  ،واإ

ولكنّك ل تشعر بّشء!  ،يثري شهوتك حس هناوتمتىّن لو أ ّن  ،ترى فتاة حس ناء هذا الّشعور املؤمل؟ حني

ّن هذا جيعلين أ    شعر ابلغضب."اإ

*    *    * 
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قبل أ ن أ بدأ  مبشاهدة ال فالم الإابحيّة يف سّن اخلامسة عرشة اكنت دلّي رغبة جنس ّية  [اعام ١٨]"

ومل يكن  سابقة عالقات اكنت يل ،ملطاردة أ ّي يشء ميّش عىل رجلني اشديدة دلرجة أ يّن كنت مس تعدّ 

 ّ لقد أ صبحت غري هممتّ ابلفتيات  ،الإابحيّة دّمر حيايت املواقع ارتيادولكّن مشلكة يف الانتصاب.  ةعندي أ ي

أ ّن مثّة يشء غري ب اكنت متأ كّد !سنّ هذه ال يف وأ ان  ،صابورصت أ عاين من ضعف الانت ،عىل الإطالق

كام كنت قبل أ ن أ نزلق يف عادة ارتياد  اابلفتيات متام امن املفرتض أ ن أ كون مغرم -مكراهق-ل يّن  ،طبيعيّ 

قامة عالقة انحجة  اأ خري  متكّنتو  "الّريبوت"،ة. يف سّن الّسابعة عرشة بدأ ت جتربة املواقع الإابحيّ  من اإ

 ."امدهش حقّ  ،ضعف الانتصابملعاجلة  ل أ دويةس تعامحتاج اإىل ادون أ ن أ  

*    *    * 

ّّنّن مجيالت ولطيفات ومرحات ،لنّور حتيط ابلفتيات هذه ال اّيم"هاةل من ا أ حّب أ ن أ متّع انظرّي و  ،اإ

فال ميكنين أ ن ، أ كرب من ذكل بكثريل يّن رجل وهذا ما يفعهل الّرجال. ولكّن ال مر هنا  ،برؤية جاملهنّ 

بدأ ت أ قّدر  ،الإابحيّة مشاهدة ال فالمفت عن توقّ  طرأ  عىل نظريت للنّساء بعد أ ن  اذليأ صف التّغيري

يّةذي قبل. بعد س نوات من ممارسة ال الوقت اذلي أ قضيه معهّن أ كرث بكثري منأ قّدر و  ،النّساء  عادة الرّسّ

صارت  ،مشاهدة ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت أ ثناءمن مخس مّرات اإىل اثين عرش مّرة يف ال س بوع 

 ،ضعيفة جّداامرسة اجلنس مبليس فقط ل ّن رغبيت  ،اكبري  اتسبّب يل حرج الّطبيعّية العالقة اجلنس ّية

ما شهور من الإقالع  س تّةبعد و من الإاثرة.   عليه تعطيين النّوع اذلي اعتدت ا لأ ّنّ  شعرولكن ل يّن أ  

ّ أ   عدت أ عاين من  ،أ فضل بعرشين مّرة من الاس متناء امجلاعأ جد  ال ن ورصت ،مشلكة عىل الإطالق ةي

 وف أ س تغربس. ا ذكل جدّ ويه حتبّ  ،اإىل قضاء وقت ممتع مع رشيكيت حّّت أ ش بع رغبيت أ حتاج فأ ان

ذا ع كبريةوأ شعر خبيبة  ،نفيس من  دت اإىل الاس متناء من جديد."اإ

*    *    * 

وظننت أ يّن  ،يّة بسبب رغبيت اجلنس ّية اجلاحمةاعتقدت لس نوات أ يّن أ راتد املواقع الإابح  [اعام ١٩]"

 حدى زمياليتابإ  الارتباطرفضت  اولكيّن مؤّخر  ،فلن أ حتاج لالس متناء الّزوجيّة عارشةامل يل أ تيحتلو 

الاس متناء وأ ان أ ختّيل نفيس يف عالقة معها. أ كرث ما  مارسل   فّضلت البقاء وحيدا يف بييتو  ،مّرتني ...

ّل البارحة مشلكيتأ قّدر معق  يزجعين هو أ يّن مل الاس متناء ل يّن حمتاج  ارسأ م فعال مبعىن أ يّن لو كنت ،اإ

 !أ ليس كذكل؟ ،ر واحضةبيعّية؟ كنت يف حاةل اإناكعالقة ط  لبداية الفرصة أ ضعتذا لامفللجنس 

*    *    * 

التّلقايّئ و  الّطبيعيّ  انتابين اإحساس قوّي ابلجنذاب اضيةيف ال اّيم الثاّلثة امل [منذ أ قلعت ٤٦اليوم ]"

رؤيهتّن تثريين بشلك عفوّي  صارتو  ،النّساء وجود بدأ ت أ لحظ ،حللتأ يامن أ يامن ذهبت و  لنّساءل 

نّه ملن املدهش حقّ ؟الّطبيعّي، أ ليس كذكل الّشعورهو هذا و  ،بذكل تكن دلّي نّيةحّّت لو مل  اإىل  ا! اإ

 ."ايضهذا الّشعور يف املثل يّن شعرت مب برصاحة ل أ ذكر أ  ، اذّلوق اجلنس ّية الإابحيّةأ ّي درجة تفسد 
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*    *    * 

ما أ فلح يف حتقيق  ارمغ اإيّن اندر  ،ضع معايري عالية لختيار رشيكة احلياةأ  بأ يّن  صدقايئ"أ ان معروف بني أ  

 ،رث من أ ّي وقت مىضبدأ ت أ تعّرف عىل الفتيات أ ك من بداية جتربة "الّريبوت" ابعد أ ربعني يومو هديف. 

ابق مل . يف السّ وحفوى حديهثنّ  ،واهامتماهتنّ  ،لسلوكهنّ   أ جنذب أ يضاولكيّن  ،ل أ جنذب مجلالهّن وحسب

ل ّن دماغي اكن يبحث عن نوذج املرأ ة  ، وذكلما اكنت أ راهّن مقبولت نوع ،أ عر الفتيات أ مّهّية تذكر

ومهّية  خيالّية عالقة حبث عناملاجنة اللّعوب. وال ن فقط بدأ ت أ درك أ يّن ضّيعت س نوات من معري أ  

ولكيّّن  ،أ ّّنا منحتين أ لطف النّساء الّلوايت قابلهتنّ  اوقد عرفت متأ ّخر  ،من أ ن أ سعد مبا متنحين احلياة بدل

 "..لبحث املضىن.مع ذكل واصلت ا

*    *    * 

قد وّّجت لّك ف ،ةفتا أ يّ ب الارتباطولكيّن مل أ كن أ شعر ابلّرغبة يف  ،أ لحظ امجلاليف املايض كنت  "

 ااجلنس ابلنّس بة يل ولّك ما يتعلّق به اكن حمصور ،عىل الإنرتنت اجلنس ّية الإابحيّة طاقيت اجلنس ّية جّتاه

ماكين أ ن مل و ،الإابحيّة ال فالم مشاهدةيف   مع فتاة عاطفيّة عالقةب يرتبطكرجل  نفيس ختّيلأ  يكن ابإ

أ ّن  ثقأ  ورصت  ،غ الّطاقة اجلنس ّيةلتفري الّطبيعيّ  امجلاع هو الطريقأ شعر أ ّن  رصت ال نو  .حقيقيّة

ماكين أ ن أ    لكّ ، . جفأ ةابلرتباط يبّ  نبيرغقد وأ ّن هناك الكثريات ممن  ،بيعّيةطّ اجلنس ّية ال عالقة ال مارسابإ

 رصت أ شعر كام يشعر اخري وأ   ،ومضّيعة للوقت تبدو غبّيةصارت  اليت اكنت تنتابين ال فاكر املثّبطة

 ."جّدا وهذا يشء رائع ،الّرجال معظم

 ت العاطفيّةالعالقاعىل  اجلنس يّة الإابحيّة ريأ ثت

يشعر ي واملتكّرر اذل الّشديد لهّتيّجفا ،وهذا اس تنتاج منطقيّ  ،ابرتياد املواقع الإابحيّة االعالقات العاطفيّة تتأ ثّر سلب

. "الوقوع يف احلبّ "أ و  "الارتباط الّزويجّ "شّوش عىل ما يسّميه العلامء ي أ ن  ميكن ّيةبه الّشخص عند مشاهدة املرئّيات اجلنس  

املعروفة -اانت فاإّن هذه احليو  ،30طة زوجيّة جبرعات من ال مفيتامنيعندما حقن العلامء بعض احليواانت املعروفة بتكوين راب

ماكّنا أ ن تظهر هذا التّفضيل الواحض ل -ابللزتام مع زوج بعينه الإاثرة  .عىل عدد مهنم ناوبوابتت تت  ،واحد زوجما عاد ابإ

 مثل احليواانت تترّصف فصارت ،اس تحوذت عىل أ لّية تشكيل الارتباط الّزويّج دلهيا -ال مفيتامني حقنة بفعل–املصطنعة 

 ويّج طويل ال مد.زّ الابط رّ الادّلائرة العصبّية ادّلماغّية اليّت متكّهنا من تشكيل  وجود تفتقر اإىلال خرى اليت  الثّديّية

                                        

فراز ادّلوابمني " هوال مفيتامني " 30  منشط للجهاز العصّب املركزي يعمل عىل زايدة اإ
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في دراسة أ جريت عام ف ،الارتباط الّزويجضعف يالإاثرة املفرطة ل التّعّرض عىل أ نّ أ يضا ال حباث عىل الإنسان تدّل و 

أ عطى و  ،لزوجاهتم اهم أ قّل تقدير حس ناوات ومغرايت جعل نساء ل  اصورالّرجال  مشاهدةجمّرد أ ّن  الباحثون وجد ،م٢٠٠٧

يف و. ادرجة اذّلاكء أ يضدفء العاطفة و  ولكن يف ،ليس فقط يف امجلال واجلاذبّية ،أ قّل لزوجته ياميتق  بعد مشاهدة الّصورالّرجل 

عىل حّد  والنّساء الّرجال ،عن تقيميهم لعالقاهتم الّزوجيّة ةنس يّ اجل  رئّياتبعض املل  مشاهدهتمبعد املشاركون  ة أ خرى س ئلجترب

جعاهبم مبظهره ،مقدار حهّبم للرّشيك لّك من:اخنفاضا يف  التّقيميوأ ظهر  ،يف عالقاهتم العاطفيّة داءأ ّّنم غري سعأ جابوا  سواء  ،واإ

بدون وجود عاطفة أ و شعور  ولو أ مهيّة أ كرب للجنس حّّت  يعطونصاروا  مّنّ اإىل أ  ابلإضافة  ،امه عن أ دائه اجلنيسّ ورض

ّبان عن التّحّسن اذلي طرأ  عىل عالقاهتم العاطفيّة رومانيس.   فقالوا: ،بعد "الّريبوت" وقد عرّب بعض الش ّ

 قد ساعد "الّريبوت" وأ جزم بأ نّ  ،منذ فرتة طويةل عاطفيّة أ ان مرتبط بعالقة منذ أ قلعت[١٢٥اليوم ]"

أ و أ ّي مشالك  ،أ و القذف الرّسيع ،. مل أ كن أ عاين من ضعف الانتصاباحلميةعالقتنا  سنيحت  يف كثريا

أ شاهد ال فالم عندما كنت يف املايض  اجلنس ّية فاإّن عالقتنا ابحلارض عندما أ قارّناولكن  ،جنس ّية تذكر

أ كرث من  ابلعاطفة جتاه ال خروالكان يشعر  ،ول ممةّل  ةر تفااليوم ليست ولكهّنا  ،ة وممةّل ر تفااكنت  الإابحيّة

قالعي عنك  الست متأ كّد ،الّسابق  ،فعلابل ريأ ثتأ و اإن اكن هل  ،هياالإابحيّة عل مشاهدة ال فالم يف أ ثّر اإ

 "أ كرث من الّسابق تقبل عىل العالقة احلميةا ال ن ولكهنّ 

*    *    * 

املس توحاة  اجلنس ّية املامرساتعض ب ّربكنت أ قرتح عىل زوجيت أ ن جن ،نواتس   مدىعىل  [اعام ٥٠]"

ولكن مل يكن يبدو  ،ببعضهااكنت زوجيت تقبل القيام  ،ال فالم الإابحيّة اليت أ شاهدها سيناريوهاتمن 

لكيّن  ،وأ فضل بكثري من أ انس أ خرين مبثل سنّنا ،اكنت جيّدة حلمية. ورمغ أ ّن عالقتنا ااأ بد علهيا الّرضا

تغرّي . اوأ شعر بعدم الّرضا أ يض ،ا أ شاهده يف ال فالم الإابحيّةأ قارن عالقيت مع زوجيت مب اكنت دامئ

ة محمية مغرتين وانتابين شعور بعاطف ،يف أ خر لقاء لنا أ حسست ابلقرب الّشديد من زوجيت ،الوضع ال ن

نّه شعور  ،قد هّزين هذا الّشعورو  ،يف عالقتنا مل أ شعر به من قبل لقد شعرت بعمق ،مفزعةاإىل درجة  اإ

 ."ابللكامت ل ميكن وصفه، وما زالت تذهلين دلرجة جّدا مجيل

*    *    * 

كنت  لو أ يّن  كام اإىل حد مااكن يبدو و  ،عاطفةمن ال خاليا زوجيت امعاكن ج ،ايضامليف  [اعام ٣٠]"

أ ركّز عىل أ فاكري وخياليت لسبب أ و ل خر )مثل تأ ّخر  ممارسة اجلنس أ ثناءل يّن كنت  وذكل وحدي،

 ،أ بدا تثريين النّساء العالقة مع مل تكنعندما كنت يف العرشينات من معري قبل ذكل و القذف وغريه(. 

 كنت أ شعر هبا عند مشاهدة ال فالممع الإاثرة اليت  ةمقارن، وابذّلات بغّض النّظر عن حس هنّن وجاملهنّ 
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بدأ ت رحةل أ ن منذ  ولكيّن أ دركته ،وقتذكل اليف  هذا ال مر مل أ كن أ عِ و .عةينرتنت الرّس الإابحيّة عىل الإ 

عندما تلغي  اممتع يصبح امجلاعأ ّي درجة اإىل وأ قول بصدق أ يّن صعقت  ،بعة أ شهرأ ر  قبل يبوت""الرّ 

 فهيا." ةمتكّررو  مسة اثبتةبعد أ ن اكن من حياتك  "مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية" عامل

*    *    * 

ناكرهاباليوم  أ شعر منذ أ قلعت[ ايوم ٢٠٠]" بوصال زوجيت أ كرث من أ رغب و  ،رغبة جنس ّية ل ميكن اإ

واذلي  ،وتّر اجلنيسّ أ شعر مبا يسّمى التّ  ،دون ممارسة اجلنسطويل  زمنلو مّر عّّل و  ،أ ّي وقت مىض

متّوج شعرها  ، أ لحظها من قبلظ أ ش ياء مل أ كن أ حل  عىل زوجيت . أ لحظ اليومابلفعل اكتشفت أ نّه حقيقيّ 

نّه عامل خمتلف. ودعوين أ قول  ،ونظراهتا وأ نفاسها وحراكهتا  ،اإذا وصلت اإىل هذه املرحةلللّك منمك أ نّك اإ

وف س "زوجة"فاإّن جمّرد لكمة  ،ة اليت اكنت تثريك من قبلنس يّ ّمك ما يه أ نواع املغرايت اجل فلن يعد هي

 جتعكل تشعر ابلإاثرة."

*    *    * 

أ ان  ،فقط املظهر املجعن  ان عاديت املقيتة بأ ن أ نظر للنّساء حبثمت صلقد ختلّ  منذ أ قلعت[ ايوم ٩٠]"

وأ ان أ حبث عن امرأ ة  ،رغبيت يف اجلنس مل تكن أ قوى مهنا اليوم زوجة تناسبين،ال ن جاّد ابلبحث عن 

 الّشلكّي." عىل امجلال اما عاد ال مر مقترص  ،ل ولدي يف املس تقبل اتصلح زوجة يل وأ م

*    *    * 

 .كبح جامح خياليتل كنت أ ظّن أ يّن حباجة  ،الإابحيّة يه املشلكة مشاهدة ال فالم "قبل أ ن أ عرف أ نّ 

تس تحوذ ما عادت خياليت الّسابقة  ،أ ن بدأ ت رحةل "الّريبوت" ذمثانية أ شهر من ما يقرب من ال ن بعدو 

. عندما ختلّصت من الّسابق أ كرث بكثريو  ،أ كرث بعالقتنا احلميةنس متتع  صبحنا أ ان وزوجيتوأ   ،عىل تفكريي

ماكننا أ ن نقيض وقتو  ،صارت العالقة بيين وبيهنا فقط ،ادّلخيةل من اخليالت  رصت ،امع اممتع اصار ابإ

 ."ما يدور يف ذهين من ختّيالتمن الرّتكزي عىل  بدل ، عينهياوأ نظر اإىل ،أ همّت هبا

 اذّلاتتقدير القلق الاجامتعي و 

 ،رغبهتم يف التّواصل مع ال خرين -بشلك عام- زدادال شخاص اذلين ينجحون ابلإقالع عن ارتياد املواقع الإابحيّة ت

 ةجاذبي ونزداديو  ،اومرح تفاؤل يشّعونو  ،لعني اوتتحّسن قدرهتم عىل التّواصل مع النّاس عين ،ويزيد اإحساسهم بقمية اذّلات

 ،يف املايضوحّّت أ ولئك اذلين عانوا من القلق الاجامتعي احلاّد  .غريها من الفوائدال خر... و ل شخاص من اجلنس يف عيون ا

ح مع زمالهئم يف زاأ و امل ،تّبّسم عند مالقاة النّاسل الاجامتعي مثل ال طرق جديدة للتّواص فاس تكشبدأ ون يف اعادة ما ي 

 غريهاو  ،الّرايضّية الاشرتاك يف النّوادي عن طريق أ و ،ل الّصامتةجلسات التّأ مّ يف أ و  ،أ و التّعارف عن طريق الإنرتنت ،العمل
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ولكن ابلنّس بة  ملحوظة، رجةدبحّسن تّ ال ذا يّك يشعر هبأ شهر  عّدة احلالت اإىل يف بعضحيتاج الّشخص وقد . من الّطرق

 ويأ خذمه عىل حني غّرة. ،اومفاجئ ايكون رسيع ميكن أ ن ل خرين فاإّن التّغيري

 مشاهدة املرئّياتبني  هذه العالقة غري املتوقّعة الإشارة اإىليف  افّردتم  "تأ ثري الإابحيةحتت دماغك "مل يكن موقع و

 ،"زوال الّرجال"بعنوان  (TED Talks) "مؤمتر تيد"في حمارضته الّشهرية اليت أ لقاها يف ف ،الاجامتعيّ  والّسلوك اجلنس ّية

مشاهدة  عىل الإنرتنت سواء بتأ ثري "الإدمان عىل الإاثرة املفرطة"فيليب زميباردو اإىل أ ّن  ادّلكتورأ شار أ س تاذ عمل النّفس الّشهري 

 يه مسبّب أ سايّس لالرتباك والقلق الاجامتعي الّشائع بني أ فراد جيل الإنرتنت ،أ و لكهيام لكرتونّيةلعاب الإ ال  الإابحيّة أ و  ال فالم

 . اليوم

 ،طويل أ مام الّشاشة يعّطل تطوير القدرات واملهارات الاجامتعّية الّطبيعّية نظريّة زميباردو بأ ّن قضاء وقتتتلّخص و 

الانبساط يف التّواصل مع ال خرين بعد الإقالع عن  وأ   ،الثّقة ابلنّفس ل يفرّس زايدة هولكنّ  ،فعلابل هذا حصيحومن الواحض أ ن 

 برسعة كبرية دلى البعض. لتّحّسنحيصل هذا ا يوحّض ملاذال أ يضا و  ،الإابحيّةارتياد املواقع 

أ ّن الإاثرة املفرطة اليت " ادّلماغ اذلي يغرّي نفسه"يف كتابه  "نورمان دودج"كتور طبيب ال مراض العقلّية ادلّ  يقول

تأ ثري يف غياب و ،يف ادّلماغ وتعيد ترتيب ادّلوائر العصبّية فهيا معّينة مناطق عىل ةيطر س ّ تقوم ابل ّية اليوم نس  اجل املرئّيات توفّرها 

 وابلنّتيجة فاإّن التّواصل ،قمية وجدوى العالقات الاجامتعّيةهذه املناطق تكون مكّرسة لبّث الّشعور ب فاإّن  ،ّيةنس  اجل املرئّيات 

بيامن التّواصل مع الّشخصّيات املصطنعة عىل  ،أ و ذو قمية جمداي الإابحيّة راتدي املواقعمل مع أ انس حقيقينّي ل يبدو الاجامتعيّ 

يعيد حترير ميكن أ ن احلياة  من روتني "مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية" عامل أ ّن اإزاةل هنا نس تنتج منو .  مغراي هل الإنرتنت يبدو

مع ال صدقاء وال حباب.  الاجامتعيّ  تس تجيب للمؤثّرات الّطبيعّية مثل التّواصلويفسح لها اجملال يك  ،يف ادّلماغ هذه املناطق

الإابحيّة  ارتياد املواقع بني عالقةال وةل عنؤ سوامل  ،يف ادّلماغاليت حتدث غرّيات تّ ال هذه عىل  يف الفصل التّايل سوف أ لقي الّضوءو

 بعض أ عضاء املنتدايت هبذا الّصدد:وفامي يّل ما قاهل القلق الاجامتعّي. زايدة عىل الإنرتنت و 

نوات "اليوم عندما أ س تعرض  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية أ جد أ ّن العالقة بني ،حيايت اليت مضت من الس ّ

يّةو   قبل أ ن أ نكّب عىل ،موجودة االقلق الاجامتعّي اكنت دامئمن  املس متّرة معاانيتو  ممارسة العادة الرّسّ

 ،مّقة الّسعادة كنت أ شعر أ يّن يف ، الكثري من ال صدقاء والّصديقاتالإابحيّة اكن دليّ  مشاهدة ال فالم

لّك ما ميكن  ةاّجيف مو طريقيت اخلاّصة دلّي  تناكو  ،ميكن أ ن هيزمين -اكن أ اي-وأ ن ليس هناك يشء 
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و اثنني وجدت نفيس أ عاين من قلق أ  عام  بعدو أ ن يعرتضين.  مّث حصلت عىل ّجاز احلاسوب اجلديد... 

 وعدم وجود أ ّي يشء ذو قمية يف حيايت." ،بكرثة مزتامن مع تعاطي احلشيش ،اجامتعّي شديد

*    *    * 

 ،الّطبيب النّفيسّ  استرشتلقد  ،غرابة أ طواره وأ  عزلته الاجامتعّية "لست حاةل تقليديّة لشخص يعرتف ب

ووصف يل ال دوية. أ عرف ذكل  ،جامتعيّ الاقلق ال من متوّسطة اإىل حاّدةأ ّّنا حاةل عىل وخّشص حاليت 

وأ عرف كيف تشعر  ،يف عروقك يرسي ال درينالنيجفأ ة منك خشص غريب و  الّشعور عندما يقرتب

 الفصليف سواء  ة ادّلائرةعندما حتاول أ ن تشارك يف املناقشبأ نّك عىل وشك أ ن تصاب بنوبة قلبّية 

ختتار  أ نّك قد وأ عرف ،ةشاركعىل التّفكري ابمل  أ ساسا لو جتّرأ تهذا ، عملفريق الأ و يف اجامتع  ادّلرايس

وأ عرف  ،ماخشص  لقاءتتجنّب يك فقط  ،ومتّش فهيا وحيدا ،الغري مأ هوةلالّطويةل تسكل الّطرق أ ن 

 ،اعالي احائط ش ّيد بينكامت  مثّ  ،لعني مع خشص ما اعندما تتواصل عين جل غري مرّبرخب كيف تشعر

ر... الانتحاهواجس تراودك و  ،وكره النّفس ،نوبة من الفزعتنتابك و  ،لرتعاشاب وتبدأ   ،اعرقتصبّب وت 

 لقد مررت بلّك هذه املشاعر.

وهذه ال اّيم مصدت ل طول فرتة  ،الإابحيّة منذ س نتني مشاهدة ال فالم بدأ ت مبحاولت الإقالع عن

وما عدت أ عاين من العذاب اذلي وصفته للتّّو.  ل مل أ ودل  ،"الّريبوت" ربةجتبدأ ت  أ ن من الامتناع منذ

 ختلّصت من ال غالل اليت ولكيّن  ،مفا زلت أ ان نفيس ،اجامتعّية طليقةأ حتّول اإىل فراشة  ومل ،من جديد

وكّونت صداقات  ،من النّاس العديدتواصلت مع  ،يف العامني ال خريينو. "الّرهاب الاجامتعيّ "تسّمى 

 الغامرة أ شعر ابلّسعادة .ال وىل من حيايت اجديدة أ كرث مما متكّنت أ ن أ فعل طيةل امخلسة وعرشين عام

 قد هتاوى اجلدار اذلي بنيته بيين وبني النّاس."ف ،والّرضا عن ذايت

*    *    * 

ال س بوع  يف ولكن ،اوغري قادر عليه أ بد ،كنت أ رهب التّواصل الاجامتعيّ  فقط ا"قبل مخسني يوم

غارقا يف املايض تواصلت بسهوةل ويرس مع أ انس ما اكن ليتس ىّن يل أ ن أ تواصل معهم عندما كنت 

ماكين أ ن أ تواصل مع النّاس عين ،. يف ذكل الوقتاملرئّيات اجلنس ّية مشاهدة كنت  ،لعني اما اكن ابإ

ماكين معوما و  ،لنّاس اذلين أ عرفهم يف ماكن عامّ حّّت ل أ ضطّر أ ن أ بدأ  حمادثة مع ا اأ توارى قصد ما اكن ابإ

كنت أ قيض و  ،اأ عرفهّن خشصيّ  كنت حّّت اللّوايت ،النّساء كّن يرعبنينو  .أ و حوار أ ن أ ندمج يف أ ّي حمادثة

 ّي...عىل التّواصل مع النّاس بشلك طبيع اقادر أ صبحت وقيت معظم اليوم وأ ان أ ختّيل أ يّن 

 ،لعني اعىل التّواصل مع النّاس عين القد بّت قادر  ،وبشلك جذريّ  ، ال ن أ مام انظريّ ولّك هذا قد تغرّي 

الاجامتعّية بعد أ ن كنت يف الّسابق أ جتنّب  قائاتللّ رصت أ شارك يف ا. جسّييتأ ترّصف عىل و  عالية، وبثقة

 أ نسحب منه." يكّ  ةريقطايّة وأ حبث عن  ،جامعيّ  يف أ ّي حوار املشاركة

*    *    * 
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ما كنت و  ،ىل ثقيت بنفيس ولباقيت يف احلديثاذلين أ تعّرف علهيم ال ن يطرون ع اجلدد شخاص"ال  

 عّدة أ شهر فقط." هذا النّوع من الإطراء قبل مثل أ توقّع أ ن أ مسع

*    *    * 

دلّي شعور داخّّل ابمتالك قدرات  قد تودّل  وك نّه، "طريقيت يف التّواصل مع النّساء تبّدلت بشلك اكمل

 ،دحن قوايم ومظهريتالإانث بنت مي  .هن أ رشحأ  عب عّّل ّص من ال ، ولكنأ و يشء من هذا القبيل ،أ كرب

 ،نّاس وقراءة لغة اجلسدعىل فهم ال أ كرث قدرة رصت ف ،يف املواقف الاجامتعّية لهنّ  انتبايهاد وعي و دز او 

 ارتّد بعيدالّرهبة تأ شعر كام لو أ ّن رصت  ام كنت يف املايض،النّاس ك التّواصل مع ما عدت أ رهبو 

 عىل كياس يت." اوأ بقى حمافظ ،عيّن 

 عدم القدرة عىل الرّتكزي

وأ ّن "الّضباب  ،عادة ما يرّصحون بأ ّّنم "أ فضل قدرة عىل الرّتكزي" يبوت""الرّ اذلين اخنرطوا يف جتربة ال شخاص 

ن وكرة قد حتّسنت".  العلامء الباحثوأ ّن "اذّلا ،وأ ّن "الوضوح واحلّدة يف التّفكري قد زاد" ،اذلي اكن حييط ابدّلماغ قد انقشع"

 ،الرّتكزيالقدرة عىل و  ،مشالكت يف اذّلاكرة ملدمننيبعض ال  الإنرتنت يسبّب اس تخدام أ ّن الإدمان عىل مراراالإدمان بيّنوا  عمل يف

يطرة عىل الانفعالت عىل سبيل -وجد الباحثون هذه املشالكت. ظهور  مزتامنة معات دماغّية ري تغي اوأ نّه يسبّب أ يض ،والس ّ

وظهر هذا الارتباط  ،مع حّدة الإدمان عىل الإنرتنت تتناسب طردايّ  "نقص الانتباه وفرط احلركة"اضطراب أ ّن حّدة  -املثال

واختالف  ،والاكتئاب ،درجة احلرص النّفيسّ  العوامل التّالية:  منلكّ  وحتييد تأ ثري ،حّّت بعد ال خذ ابحلس بان واحضا التّالزيمّ 

مشاهدة املرئّيات  الانكباب عىل أ نّ  امؤّخر  ياأ ملان يف أ كّد ابحثون بتفصيل أ كرب، فقد  الحق أ وحّض الّصفات الّشخصّية.  وكام س

ابلوظائف  متخّصصةادّلماغ  قرشة من طقانم يف مع الّضمور يف املاّدة الّرماديّة  اتالزميّ  امرتبط ارتباط -ابعتدال ولو-اجلنس ّية 

ّبان:. حّّت عند غري املدمنني، وظهر هذا الّضمور واحضا الإدراكّية  يقول بعض الش ّ

عب عّّل أ ن ّص من الفاكن  ،الإابحيّة اكن عىل دماغي ضباب دامئ حييط به"عندما كنت أ راتد املواقع 

 فقط ديّة.  بعد س بعة اإىل عرشة أ اّيمأ و حّّت أ قوم بأ عاميل اليوميّة الاعتيا ،أ و أ حتّدث مع النّاس ،أ ركّز

وبّت أ حتمّك  ،اوصار ذهين صافي ،الإابحيّة ذهب عيّن هذا الّشعور مشاهدة ال فالم من الامتناع عن

 أ كرث بشلك عاّم." اأ صبحت مراتحو  ،بأ فاكري بسهوةل

*    *    * 
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بعد و  ،منذ بضع شهور (Adderall®) 31لبدأ ت أ تناول دواء ال ديرو ،ا"معري أ ربعة وثالثون عام

الإابحيّة ما عدت أ حتاج ادّلواء عىل الإطالق. بعض النّتاجئ  ارتياد املواقع من الإقالع عن فقط شهرين

 ،تذكّر املعلوماتحتّسنت قدريت عىل احلفظ و : "الّريبوت" منذ بدأ ت جتربةابّية اليت عايش هتا الإجي

أ كرث  بل رصت ،ما عدت حاّد الّطبعو  ،بكثري من حيايت املاضية بشلك أ فضل أ حدااث سرتجعأ  رصت و

 ."بكفاءة أ عىل أ س تطيع القيام مبهاّميو  ،قدرة عىل الرّتكزي

*    *    * 

ن اكن هذا قد حتّسن -ل أ عين جامل اخلطّ فقط  ،يت صارت أ فضل[: كتابّريبوت]لل"ونتيجة أ خرى  واإ

نة ال وىل من ادّلراسات الس ّ لقد أ ّنيت للتّّو  يار اللكامت وبناء امجلل وغريها.ولكن أ عين اخت  ،-اأ يض

بعد الإقالع عن ارتياد املواقع ال ن و  ،اشاقّ  اكنت الكتابة ابلنّس بة يل معال ا، وخالل هذا العامالعلي

وأ ظّن أ ّن ذكل  ،ويف جعبيت مفردات أ كرث ،ومنطلقة ،اأ صبحت سهةل جدّ  ،الكتابة متعةالإابحيّة صارت 

 بسبب التّحّسن يف ذاكريت بشلك عاّم."

*    *    * 

ماكين"الّريبوت" ولكن بعد  ،قويّة ا"اذّلاكرة، ذاكريت اكنت دامئ ال ن أ ن أ دخل  حتّسنت ل عىل ادّلرجات. ابإ

صار  ،تلفوانهتم يف أ قّل من مخس دقائق وأ حفظ بل وأ تذكّر لّك أ رقام اغرفة هبا مخسة عرش خشص

 الاجامتعي والتّفكري الّسلّب." وختلّصت من القلق ،ادّلرايّس ممتاز حتصيّل

*    *    * 

 ة معجزة لدّلماغ.  كنتيّ مشاهدة املرئّيات اجلنس   "ل ولئك اذلين يدرسون يف اجلامعة أ قول: الإقالع عن

وترشد أ فاكري.  ،ويف الهّناية ل أ س تطيع املقاومة ،أ جرب نفيس عىل الرّتكزي يف احملارضات يف الّسابق،

ماكين أ ن أ ركّز يف حمارضة مدّ  صار ال نو  زال التّحّسن ي لو، دون أ ّي صعوبةهتا ثالث ساعات ابإ

 ."امس مترّ 

 الاكتئاب وهبوط مس توى الّطاقة والإحباط

 تؤكّدوال حباث احلديثة  ،ة مع ضعف يف التّحفزيمس توى الّطاق يف حاةل هبوط هو -كام يراه العلامء اليوم-الاكتئاب 

ما.  ادّلافع للّسعي اإىل القيام بعمل اذلي مينح الإنسانهو و  ،عن التّحفزي ول ال سايسّ ؤ هو املس "دوابمني"أ ّن النّاقل العصّب 

 مس هتلكو الإابحيّة يت يعاين مهناال ال رضارللكثري من  املسبّب احلقيقيّ هو ارات اليت يرسلها ادّلوابمني اخللل يف الإشكون يقد و 

                                        

 "ةنقص الانتباه وفرط احلركدواء يوصف ملعاجلة اضطراب "" هو ال ديرول " 31
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صالحو ، اجلنس ّية هل هبذا الّصدد دلّي الكثري مما سأ قو وما زال .ونهيالحظ اذلي التّحّسنهو سبب  -بعد الإقالع- اخللل اهذ اإ

ّبان: ما رّصح بهأ عرض سال ن ، و يف الفصل التّايل  بعض الش ّ

حسايس بعدم جدواي قد قلّ  لحظت" ماكين أ ن  ،أ ّن شعوري ابلكتئاب واإ وخفّت وتريته. صار ابإ

 قبل أ ن أ خدل اإىل النّوم."ما أ جد احلافز ل نّظف بييت  اوكثري  ،أ ستيقظ يف الّصباح بسهوةل ويرس

*    *    * 

 اطفيّة املومسّية من الاضطراابت العأ عاين يف املايض كنت ،أ كرث سعادة بكثري ال ن، "أ ان أ كرث سعادة

 شعرت ولكيّن ، ة من الاكتئاببس يطىل أ ّّنا حاةل وقد خّشصت حاليت قبل عّدة س نوات ع ابس مترار،

تاءو  يف فرتة اخلريف  ."وأ ّن عندي طاقة كبرية ،أ يّن أ فضل بكثريعام ال اهذمن  الش ّ

*    *    * 

أ كرث من أ ّي دواء أ خر  جتربة "الّريبوت"قد اس تفدت من ف ،"كرجل يعاين من الاكتئاب املوروث

 تأ ثري منوسعادة  اين أ كرث يقظة وانتباهجعلقد الإابحيّة  مشاهدة ال فالم كام لو أ ن الإقالع عن، تناولته

وغريها من ال دوية اليت تناوبت عىل ، (Zoloft®)وزولوفت ، (Wellbutrin®)ويلبرتين  دواء

 تناولها."

*    *    * 

مل أ صبح  ،منذ أ اّيم ادّلراسة الثّانويّة امل أ شعر هب درجةبو  ،الّطاقة واحليويّة مّرة أ خرى عادت يل ا"وأ خري 

أ مكل طاقة  أ يّن  امؤّخر  أ شعر بدأ ت ولكيّن  ،أ و يشء من هذا القبيل (Hulk) "هكل"الّرجل اخلارق 

ضافيّة ل جنز مس توى  هبوطو الاكتئاب من  العرشينات من معري يف حاةل فرتة أ عاميل. قضيت معظم اإ

ني مّرت عىل الإنرتنت املواقع الإابحيّة تصفّح٪ أ ّن سبب ذكل هو أ يّن كنت أ  ٨٠وأ رّجح بنس بة  ،الّطاقة

واس متتع حبيايت  ،ااجامتعيّ  نشطا ورصت ،بدأ ت أ مارس التّامرين الّرايضّيةبعد "الّريبوت" وال ن  .ايوميّ 

 ."أ كرث

*    *    * 

أ صارع نفيس ت نك  عىل ادّلوام، الوكنت كسِ  ،والاكتئاب ،أ عاين من احلرص النّفيسّ يف الّسابق كنت  "

أ شعر  ال نو . جامتعّيةكنت أ جتنّب الكثري من املواقف الاو  ،وأ واجه احلياة ّنض من فرايشأ ن أ   يك ايوميّ 

 ،راييضّ  اشرتكت يف اندٍ  .النّضارة يف وّجيي رىوعندما أ نظر يف املرأ ة أ   ،أ طنان من الّطاقة يّ دل أ نّ 

أ ركض مسافة كيلومرتين و  ،ال وزان اليت أ رفعها بشلك مضطرد ورصت أ زيد يف ،وبدأ ت أ رفع ال ثقال

عندما أ مّش بني النّاس و  ،ة كنسمة الهواءاملواقف الاجامتعّية صارت تبدو هّين لّك صباح.عىل ال قّل 

نسان قادر وقويّ  فوق هذا و  ،أ ّي يشء وأ ن يفعل ،يس تطيع أ ن يتحّدث مع أ ّي خشصو  ،أ شعر أ يّن اإ

يلّ  الفتيات وهّن ينظرن بعض قد لحظتف  ."ّعنبمت اإ
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*    *    * 

 ،ولكنّه ال ساس املتني ،الإابحيّة ليس ادّلواء النّاجع للك مشلكة يف حياتك ارتياد املواقع "الإقالع عن 

نّه  يّة والعار الذّلان العادة مل تفسده  مس تقبل ،ملس تقبل جديد االرّتبة اخلصبة اليت تزرع فهيا بذوراإ الرّسّ

 ،ب منهر همل اذلي ليأ س اب الّشعور مل يفسدهمس تقبل  ،اجلنس ّية ينتجان من الّسقوط يف هاوية الإابحيّة

حياة املناديل املبلةّل  توليس ،ل مل والقّوةاب مليئةحياة  ، مس تقبل حتيا فيهاذلي عرفه الكثريون منّاو 

 وال حالم املهدورة." ،والغضب ،سوكره النّف ،واملرارة ،والغرية ،ابملين

 

الّرأ ي يبنّي أ ّن  يف الّصفحات املاضية، لمك واذلي خلّصتهبة "الّريبوت" عن نتاجئ جتربهتم، ما رواه املشاركون يف جتر 

ناّم هو  ،ارضر فهية املتوفّرة عىل الإنرتنت ل يّ نس  املرئّيات اجل  مشاهدة بأ نّ  ، واذلي يقولاذلي يتبنّاه ال طّباء وعلامء النّفس اليوم اإ

لنا معاانهتم  اصفو و ال لف من النّاس اذلين  نصدر حكام أ و نتبىّن رأ اي خيّطئأ ن  نطقيّ فليس من امل  .رأ ي حيتاج اإىل مراجعة عاجةل

 بل اإنّ  بكرثة وملّدة طويةل، ورشحوا لنا كيف أ ّّنم قد تغلّبوا عىل متاعهبم ابلإقالع عهنا. ةيّ نس  املرئّيات اجل من أ رضار مشاهدة 

عىل الإنرتنت ة يّ نس  املرئّيات اجل  مشاهدة وأ نّ  ،حقيقيّةيه يف الغالب اليت يصفوّنا  وال مراض أ ّن ال عراضب ريقرّ  لعقمنطق ال

 .اليت وردت يف ترصحياهتم قيّمةال فوائد الوابلتّايل فاإّن تغيري الّسلوك ابلإقالع عهنا ميكن أ ن يؤّدي اإىل جين  ،س ّببهتا

من أ عراض مشاهبة مّث بدأ  يعاين  الإابحيّة عىل الإنرتنتتصفّح املواقع  أ ّي خشص اعتاد عىلفاإّن  ،يف لّك ال حوالو

ى بأ ّم الإابحيّة لعّدة أ شهر حّّت ير  توقّف عن مشاهدة ال فالملو  اشيئ لن خيرس ،عاىن مهنا رّواد جتربة "الّريبوت" اليت لتكل

 أ ثبتت جدواها للكثريين. فاإّن جتربة "الّريبوت" ،أ م ل الإقالععراض سزتول بعد ما اإذا اكنت هذه ال   عينيه
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 الفصل الثّاين

    ات تعيث فسادشهوا

 

  "ال مراض هو نوع خفّي من الاختيار"

 32دون ديليلو

 

 قاتيف العالالكيفيّة اليت يؤثّر هبا التّجديد بوضوح  لنا بنّي ي  "عامل كوليدج"؟ "بعامل كوليدج"هل س بق وأ ن مسعت 

عىل سبيل  كباشال و  جلرذاناك ةيواانت الثّدييّ احل ملحوظ دلى مدى واسع من هذا العامل أ ثر و  ،اجلنس ّية عىل الّسلوك اجلنيسّ 

يف البداية سوف تلحظ موجة من  ،ه أ نىث جاهزة للزّتاوجفيذان يف قفص من اجلر  اويعمل اكلتّايل: أ طلق ذكر  ،املثال ل احلرص

 وحّّت لو اكنت ال نىث ،اىث حتديدولكن ابلتّدرجي ميّل اذّلكر من هذه ال ن ،املتكّرر بني اذّلكر وال نىثالنّشط و الزّتاوج اجلنيس 

ذا ترغب ابملزيد من الزّتاوج فاإّن اذّلكر قد اكتفى. ولكن  فاإّن اذّلكر سوف يس تعيد  ،ال نىث ال صلّية بأ خرى جديدة تاستبدلاإ

 ،استبدال الإانث بشلك مس مترّ و  ،وابلإماكن تكرار هذه التّجربة .هبايص خت  عىل وجدّ  اإقدامبلك س يعمل و  ،نشاطه يف احلال

سأ ل عن ذكل الفأ ر ال سرتايل وميكنك أ ن ت  ،هو ال ولويّة الكربى للجينات -اوأ خري  أ ّول-التاّكثر حّّت ختور قوى اذّلكر ابلاكمل. 

 .ويسقط قتيال ،ناعيّ اذلي ينخرط يف موجات نشطة من الزّتاوج مع الإانث حّّت يدّمر ّجازه امل 

فنحن عىل سبيل املثال من بني الثاّلثة اإىل امخلسة  ،من ذكل اأ كرث تعقيد معوما ّن الزّتاوج دلى الإنسانأ   من املؤكّد

ورمغ ذكل فاإّن التّجديد يف العالقات اجلنس ّية ميكن ان  ،ويةل ال مدط رابطة زوجيّةئة من الثّديّيات القادرة عىل تكوين اابمل

نسان أ يضل عىل النّشاط اجلنيسّ ؤثّر ي  .االإ

اكن الّرئيس وزوجته يف أ حد ال اّيم، .  33"اكلفني كوليدج "نس بة اإىل الّرئيس ال مرييك هبذا الامس "عامل كوليدج"مّسي 

                                        

 م.1978صدرت عام  اليت "دون ديليلو"بقمل  "اللكب اذلي يعدو" روايةمقتبس من  32
 م(١٩٢٩-١٩٢٣، الّرئيس الثاّلثون للولايت املتّحدة ال مريكيّة )"جون اكلفني كوليدج جونيور"هو  33
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ّيدة ال وىل وبلّك خفر ديكه، يف ماكن أ خر الشغن اكن الّرئيس م  بيامنو  ،يتزّنهان يف مزرعة اذلي  النّشط عرض املزارع عىل الس ّ

ّيدة ال  أ بدت عندها  .بعد يوم ايومويس متّر عىل ذكل  ،يس تطيع أ ن يزتاوج مع ادّلجاجات طيةل اليوم بال لكل  اإجعاهبا وىلالس ّ

ّيد حبياء أ ن خيرب ، وطلبت من املزارعنشاطه املمتزّي وب  دّليكاب  اففعل. عندها أ طرق الرئيس كوليدج مفكّر  ،الّرئيس عنه الس ّ

ّيدة رّد عليه الرّ ف ،: "ل اي س ّيدي"املزارعأ جاب ة؟" يفعل ذكل مع نفس ادّلجاجمّث سأ هل: "أ   ،لربهة ئيس حبزم: "أ خرب الس ّ

 بذكل".

 اذلي يدفع جعةل العامل ال سايسّ  هو جديدة اءحس ن زوج وجود بسبب عىل النّشاط اجلنيسّ  اذلي يظهر ثرال  هذا 

يف العالقات  للتّجديدافز احل فاإنّ البنية اجلسديّة،  احملافظة عىل منطلقمن طبيعة اخللق اإىل  انظرلو ن. اجلنس ّية الإابحيّة صناعة

ما اذلي لكن . و عىل مّر ال جيال يف النّسل جتّدد اجلينات ضمنوت ،الوس يةل الّطبيعّية اليت تثبّط ناكح ال قارب هو اجلنس ّية

نّه جلسم الإنسان الّرغبة يف التّجديد عىل املس توى الوظيفيّ  شحني   ."وابمنيادلّ "؟ اإ

عىل مس توى  قراراتلااختاذ و  ،وادّلوافع ،واحلوافز ،نفعالتالاو ،دوائر عصبّية تتحمّك ابلعواطفيف ادّلماغ يوجد 

هو  ادّلوابمنيو . ةقيبدء اخلل منذ  اأ بد تركيهبا مل يتغرّي و ،هذه ادّلوائر العصبّية تؤّدي وظيفهتا بكفاءة عالية ،الاّلواعي الإدراك

قامة اإىل  ىسعيّك ن  افزاحليعطينا الّرغبة و  يؤّججاذلي عصّّب الاقل نّ ال  تقع يف  عصبّية تراكيب نّشطادّلوابمني ي ف ،عالقة جنس ّيةاإ

الّرغبة يف نا احلافز و مينح  اذلي ادّلماغ اجلزء منيه  ادّلائرة العصبّية للماكفأ ةو  ،عرف ابدّلائرة العصبّية للماكفأ ةوت ،وسط ادّلماغ

 .عىل سلوك بعينه الإدمان كذكلو  ،لتذّّلذ بّشء ماابر و عشّ ال و  ،الّسعي ل مر ما

يرتبع عىل مّقة و  ،جيناتك يوّرثوهدفها أ ن تدفعك لتعمل ما يضمن بقاءك و  ،ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة قدمية قدم اخللق

احملفّزات "وتسّمى هذه ال نشطة  .والتّجديد ،والّصداقة ،واحلبّ  ،واجلنس ،الغذاء :قامئة أ ولواّيت املاكفأ ة دلى الإنسان

ماكّنا أ ن ختتطف ،مقارنة ابلعقاقري الّضاّرة اليت تسبّب الإدمان ، وذكل"الّطبيعّية ، وتس يطر هذه ادّلائرة العصبّية عيهنا واليت ابإ

 .علهيا

فراز ادّلوابمني هو أ ن حيفّزك عىل الّسعي ل ن اس مترار ويضم ،جيناتك مصلحة عمل ما خيدميك تالهدف ال سايّس من اإ

فراز ادّلوابمني لكام ازدادت رغبتك يف  نسكل. ذا مل لكن و  ،يهالّسعي للحصول عل املرغوب و  الّّشء البحث عنولكّام ازداد اإ اإ

 حلوى مثل ،والّطاقة غيّن ابلّسعرات احلراريّة طعام يعرض عليك طبق فيه عندماف  .متاماتتغاىض عن ال مر  قديفرز ادّلوابمني ف
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فهذا  ؟الكرفس اإذا عرض عليك طبق من أ ّما، لتناوهل رغبة جاحمة تتودّل دليكسوف  ،عىل سبيل املثال البوظةالّشوكولتة مع 

 ابلرّضورة.جّذااب  ليس الّطعام

 

 

فراز ادّلوابمني يه املعيار اذلي يساعدك  ويه اليت تدكّل عىل  ،يف تقدير قمية أ ّي جتربة متّر بكالتّغرّيات يف معّدل اإ

فراز ادّلوابمني ختربك ما اذلي  ،ابهنوما توّد اجت  ،عي هلما ترغب ابلسّ  وأ ين تضع انتباهك واهامتمك. وفوق هذا مفوجات اإ

 يف ادّلماغ. بني العصبوانت عىل توثيق الّروابط تساعد ل ّّنا ،ايتوّجب عليك أ ن تتذكّره لحق

بق ،الهّتّيج اجلنيسّ  العصبّية  ال شّد تأ ثريا عىل ادّلائرة طبيعيّ ال فّز احمل ليشالّك  اجيمتعان مع ،ومن مّث الوصول اإىل ذروة الش ّ

فراز ادّلوابمني  كرب موجة منأ   اذلي يسبّب، و للماكفأ ة يف دماغك  .تقوم به عىل الإطالق مقارنة بأ ّي نشاط أ خراإ

ليه عادة عىل أ نّه و  ّل أ نّه يف احلقيقة حيفّز "،جزيء املتعة"رمغ أ ّن ادّلوابمني يشار اإ ول  ،عن املتعة اثالّسعي حب  عىل اإ

فراز ادلّ  نّه حافزك وسائقك يف تعقّب املذّلات  ،وابمني يزداد يف حال توقّع احلدثيسبّب املتعة بذاهتا. ول جل ذكل فاإّن اإ اإ

 وال هداف بعيدة املدى. املرتقبة،

 يفرزها يتال ادّلوابمنيحيث ترتبط جزيئات  ،لعصبوانتعند التقاء ا وابمني يف نقاط التّشابك العصّبّ يعمل ادلّ 
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كام ترى يف من عصبون اإىل ال خر  يرسي التّّيار العصّبّ  وهكذا ،يف العصبون اجملاور الت العصبّيةقبت ابملس   العصبون املرسل

فراز مركّبات أ فيونّية مّقة الإاثرةأ ّما املتعة اليت تشعر هبا عند بلوغ الصورة.   انظر اإىل ادّلوابمني عىل وذلكل أ خرى، 34فتأ يت من اإ

 ."يعجبين هذا" املسؤوةل عن شعورك ابملتعة: واملركّبات ال فيونّية عىل أ ّّنا "،أ رغب هبذا" املسؤول عن الّرغبة يف املتعة: أ نّه

 

ْنك"أ خّصائّية عمل النّفس  توحّض  قدو  : "ادّلوابمني الفرق بني ادّلوابمني واملركّبات ال فيونّية بقولها "سوزان وينش ِ

 ،"أ ثر معل منظومة ادّلوابمني أ قوى من أ ثر معل منظومة املركّبات ال فيونّية ويعترب .ونبحث" ،ونسعى ،ونرغب ،جيعلنا نريد

الّسعي هل أ ثر أ كرب يف تأ مني بقائنا من الّركون اإىل القناعة والّرضا ف... ا نشعر ابلقناعة مبا حصلنا عليهفنحن ننشغل ابلّسعي أ كرث ممّ 

 .اوعاث فساد ،يف طلب الّشهوات قد ضلّ  عترب الإدمان عىل أ نّه سعيا أ ن ن ننك مي  من هذا املنطلق،و  غفةل." بلكّ 

                                        

 .املركّبات ال فيونيّة لها مس تقبالت خاّصة هبا ختتلف عن مس تقبالت ادّلوابمني  34
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 التّجديد والتّجديد مّث التّجديد

...  الإلكرتونيةسيامنيئ أ و أ خر رصعة يف ال ّجزة  فيملس ّيارة جديدة أ و افتتاح  ،فراز ادّلوابمني عندما جيّد جديديزيد اإ 

فراز ادّلوابمنييف ايدة زّ اللكّنا رهن  ادّلوابمني.  مس توى فاإّن التّشويق يتالىش مع هبوط رصعة جديدة،وكام هو احلال مع لّك  .اإ

ذا  مكّّيات أ قلّ  اتدرجييّ  ّن ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة يف دماغ الفأ ر تفرزميكن أ ن نقول بأ  ف  ،قبل قليل ي ذكرانهاملثال اذل عدان اإىل اإ

فراز ادّلوابمني دلى اإدخال  اكبري  اولكهّنا تشهد ارتفاع، يف القفص املوجودة معهل نىث اس تجابة لإغراء اادّلوابمني  من فأ قلّ  يف اإ

 ؟مأ لوفا ذكل يبدو هلال نىث اجلديدة. 

وجدوا و  ،عّدة مّرات ذا حمتوى جنيّس عىل املشاركني يف التّجربة لاميأ سرتالّيون ف عرض ابحثون يف اإحدى التّجارب، 

 شّدةقياس  مع تكرار عرض الفيمل، واس تدلّوا عىل ذكل من اجلنيسّ  هّتّيجمس متّر يف مس توى ال من تناقص عانوا  املشاركني أ نّ 

 مماّل  عهل يبدوجت اوتكرار  امل نفسه مرار ي. مشاهدة الف الحق الّشخصّية اليت أ دلوا هبا ومن ترصحياهتم ،الانتصاب دلى املشاركني

فراز ادّلوابمعّدل هو دلةل عىل اخنفاض  -بتكرار التّعّرض هلجابة للمحفّز ضعف الاس تأ ي - التّعّودو  بسبب التّعّود،  مني.اإ

غرّي الباحثون  ،حّّت صار املشاركون يف التّجربة يغّطون يف غفوة أ ثناء العرض ،عرشة مّرة مل ذاته مثانيبعد عرض الف 

 فاجأ ة! ّنض املشاركون وانتهبوامن م لها واي ،العرشينو العرض التّاسعة عرشة  يتلمني جديدين يف جلس يعرضوا ف و  ،مليالف 

النّساء  تأ بد فقدالانتصاب دلهيم )أ نظر الّرمس البياين املرفق(. وابلّطبع  شّدةعىل مقياس  اوظهر ذكل جليّ  ،تفاعلوا مع العرضو 

 ابلتّجديد. مماثال اتأ ثّر 

 



80 

 

ة أ ساس يّ وذكل بسبب خاّصّية  ،دلى مشاهدهيا هاز العصّب للماكفأ ةجل ا نشاط ةدايز ينبع من اجلنس ّيةاملرئّيات اإغراء 

ففي لّك جلسة تصفّح للمواقع  .وعىل بعد نقرة واحدة ،اأ ّن التّجديد متوفّر دامئ ويه عن غريها من التّقنّيات متزّي الإنرتنت الرّسيعة

 نت الفراغ. أ  ل  أ و ... ام ،أ و سلوك جنيّس غريب ة،هد غري مأ لوفاأ و مش ة،جديد اهو وج يرى ميكن للّشخص أ ن ،الإابحيّة

 التّجديد ادّلامئ أ ن ختدم هذه الّرغبة يف  صفحاهتاتراعي يف تصممي -تكل املسّماة مواقع التّيوب-ال كرث شعبّية  الإابحيّة واملواقع

ورضوب خمتلفة من املامرسات اجلنس ّية ليختاروا  ،العرشات من ال فالم اجلنس ّية القصريةهلم فلّك صفحة توفّر  ،دلى مراتدهيا

املواّد املعروضة  مشاهدةينقرون وينتقلون من فيمل اإىل أ خر، ويس تغرقون يف  فرتات طويةلهذه املواقع  ومراتد، ويقيض امهن

 ل ينضب. ال ّّنا تقّدم هلم جتديد

ماكنك أ ن  ،والنّقر لساعات ،والتّنقّل بيهنا ،فتوحة عىل متصفّح الإنرتنتامل فحات ّص ال د منبوجود عد يف لّك  عاينتابإ

 لّطبعواب ولو سعوا طوال حياهتم. ،ن يعاينوهل أ  ائل جدادك ال و من احلس ناوات اجلدد أ كرب مّما اكن يتس ىّن  اعرش دقائق عدد

كونه  ل يعدو ،عىل أ نّه رمز للوفرة يف الّظاهر يبدو ل ّن ما ،ال جداد جتربة لواقع امتام مغايرٌ احلال مع الإنرتنت الرّسيعة  واقعفاإّن 

 .من العامل يف طلب يشء موجود يف ماكن أ خر اسعي ،تُمىض أ مام الّشاشة عديدة ساعات

الّّشء  ،من الّصفحات اويف لّك متصفّح أ فتح عدد ،"كنت أ فتح متصفّح الإنرتنت يف عدد من النّوافذ

 اواختيارات جديدة.  اندر  ،جديدة دوأ جسا ،وجوه جديدة : هو التّجديدال سايّس اذلي اكن يثري شهويت

دامئا كنت  ،افذكل ممّل جدّ  ،برّمته اجنس يّ  لاميول أ ذكر مّت شاهدت ف  ،ما كنت أ شاهد املشهد اكمال

 ."تّجديد الرّسيعأ رغب ابل 

 ز خارق للّطبيعةفّ حم

طبيعة اجلهاز العصّّب عند  وكذكل ،موجودة منذ زمن بعيد ... لكّها م اخلليعةوال فال غريةية والّصور املو اللكامت املغ 

ّ وأ   ،الإنسان فراز النّاقل العصّّب عندما ت قومي هن  علمفا اذلي جي فطرة قدمية قدم اخللق. أ يضا يه لزّتاوجلديدة ج ةفرصهل  لوحابإ

 فقط،امئ ادلّ لتّجديد بسبب ا ذكل يس؟ ل يّ قهر ال لك شّ ذا ال هبو  ،شديدة الإغراء اليومعىل الإنرتنت ة املتوفّرة يّ نس  اجل  املرئّيات

فراز ادّلوابمني يزداد اس   ولكن موجودة بشلك  مجيع هذه احملفّزاتو  ابلإضافة اإىل التّجديد،تجابة ملشاعر وحمفّزات أ خرى ل ّن اإ

 عىل الإنرتنت:املتوفّرة يف ال فالم الإابحيّة  ظاهر

 فالم الإابحية اليوم؟ال  يف  اصادموما اذلي ل يعترب  ،املفاجأ ة والّصدمة -أ  
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 .كأ خالقو ك امتىش مع قميتّية ل جنس   اأ فالم تشاهد ، اكذلي تشعر به عندماالنّفيسّ احلرص  -ب

 .والرّتقّب تّشويقال وما يصاحبه من  ،الّسعي والبحث -ج

 

 عديدة، .  قبل س نوات"ارق للّطبيعةاخلز فّ "احملما يسّميه العلامء  صفة اليومعىل الإنرتنت املتوفّرة ة نس يّ اجل  املرئّياتينطبق عىل 

وجعلها  ،وحيواانت أ خرى ،والفراشات ،ابلإماكن خداع الّطيور أ نّ  35"نيكولس تِنرِبِغن"احلائز عىل جائزة نوبل  العامل اكتشف

جاهدن يّك يرقدن عىل بيوض  -عىل سبيل املثال-اإانث الّطيور  .عىل بيوضها وأ زواّجا احلقيقيّة تفّضل البيوض وال زواج الّزائفة

بيامن تركن بيوضهّن احلقيقيّة املرقّطة بأ لوان ابهتة هممةل  ،كبرية ومرقّطة بأ لوان زاهية لتبدو من اجلّص  اليت صنعهاو  ،الّزائفة تِنرِبِغن

س متيتة للزّتاوج مع القعر امل  معقمية يف حماولهت اوبذلوا ّجود ،لتتعفّن. وذكور اخلنفساء املرّصعة أ مهلوا الزّتاوج مع الإانث من نوعهم

.اجة الغائر لزج ابلنّس بة ذلكر اخلنفساء، فاإّن زجاجة الرّشاب امللقاة عىل ال رض تبدو وك ّّنا أ كرب  الرّشاب ذات اللّون البيّنّ

اثرة.وأ مجل وأ كرث   الإانث اذلين رأ مه اإغراء واإ

وقّف بدل من أ ن تت يف هذه احلالتولكن  الّطبيعّية،نطاق همّمة الزّتاوج حمصورا يف  احليوان يظّل اهامتم ال جدر أ ن

النّشطة  س تجابةالا حثّه عىل تواصل يف دماغهاملربجمة  ةفاإّن الفطر  ،عند هذا الهدفالغريزيّة للمحفّزات  يواناحل  اس تجابة

 .وتس تدرجه اإىل خارج نطاق همّمة الزّتاوج ابللكّّية ،تغري احليوان احملفّزات الّزائفة هذه فاإنّ  نتيجة ذلكلو  ،ائفةالزّ لمحفّزات ل

لهياي و  ،"حمفّزات فوق الّطبيعّية"نرِبِغن هذه احملفّزات اخلادعة مّسى تِ   ."حمفّزات خارقة للّطبيعة"يف الغالب عىل أ ّّنا  اليوم شار اإ

-مثال- توقّعن ل  قدفرناها ذات قمية.  ،ننخدع هبا ،مبالغ فهيا من احملفّزات الّطبيعّية فّزات اخلارقة للّطبيعة يه نسخاحمل

ّ  اإل ،عىل ال نىث احلقيقيّة ال نىث ورةأ ن يفّضل القرد ص  دفع غرامةن تأ  أ ّن القرود مس تعّدة نا قد نصاب ابدّلهشة عندما جند أ ن

 -واحلال هذه-مس تغراب فليس د. اإانث القرو ؤّخراتلهيا( مقابل أ ن تتفّرج عىل صور ملعن تناول العصري املعروض ع تتنازل)

ماكّنا أ ن ختتطف عىل الإنرتنت ّيةنس  اجل املرئّيات  ندرك بأ نّ  أ نّ  ة فطر ال عن اادّلائرة العصبّية للماكفأ ة يف دماغ الإنسان، وحترفه ابإ

 .الّسلمية

نّنا نفعل ذكل ل ّن هذا احمل ،للّطبيعة عىل مّقة أ ولواّيتنا اخارق از فّ حمعندما نضع  فراز ادّلوابمني فّ فاإ ز سبّب زايدة كبرية يف اإ

                                        

 م ابلشرتاك مع "اكرل فيش" و"كونراد لوريزن".١٩٧٣ضاء عام عىل جائزة نوبل يف الّطب وعمل وظائف ال ع "نيكولس ِتنرِبِغن"حاز 35
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 ،اجلنس ّية مشاهدي املرئّياتز الّطبيعي اذلي يوازيه. ابلنّس بة ملعظم فّ سبّبه احملي أ كرب مّما  بدرجةو  ،يف ّجاز املاكفأ ة يف أ دمغتنا

ماكّنا أ ن تنافس أ و تزّب  يف املايض اجملاّلت الإابحيّة اليت شاعت فاإنّ  طّيات صفحات عرض يف ما يُ و  ،قيقيّةاحل يكة رّش ال ما اكن ابإ

أ ن يربطوها ابلعالقة وا ات اليت تعلّمحياءرات والإ لإشاعن اتوفّر نسخة طبق ال صل ماكّنا أ ن ما اكن ابإ  "البالي بوي"جمةّل 

وذلكل فاإّن   ،وغريها ... واملداعبة ،والّرقص ،حب الغزلاوالإاثرة اليت تص ،والعطر ،واللّمس ،نظرات العيون مثل ،اجلنس ّية

 ز الّطبيعّي!وفّرها احملفّ ترتقي اإىل درجة الإاثرة اليت ي لاجملاّلت  يف ضةاملعرو الّصور درجة الإاثرة عند مشاهدة

اخلارقة للّطبيعة  احملفّزات د أ نّ جن ،الإنرتنت عىل الإابحيّة املواقع عىل املرئّيات اجلنس ّية اليت تعرض لو تفّحصنالكن و 

التّجديد وال حباث تؤكّد بأ ّن  ،بكبسة زر ل ينهتيي من احلس ناوات املغرايت افيضا  توفّر :منسوجة ومتشابكة يف بنيهتا.  فهيي أ ّول

كن وابلتّايل مي ،الإاثرةمس توى ويزيدان من  ،يفامق أ حدهام ال خر وتصفّح املواقع عىل الإنرتنت معلّية البحثالنّاجتان عن ب الرّتقّ و 

 يف ادّلماغ. للماكفأ ة العصبّية ةيف ادّلائر  انتبني العصبو الّروابط مساريف  تتغيريا يسبّباأ ن 

وأ عضاء ذكوريّة هائةل بفعل الفياغرا  ،دلى النّساء االإابحيّة عىل الإنرتنت أ ثداء مكرّبة اصطناعيّ املواقع  تعرض :ااثنيو

اليت تعرض  وغريها من الّسيناريوهات ،وجنس جامعيّ  ،وجامع متكّرر ،ومههامت وحراكت غريزيّة مبالغ فهيا ،دلى الّرجال

 .واقعال عن بعيدةمبالغ فهيا، و  ّيةجنس   ممارسات

يف اجملالت  املنشورة الّصور الفوتوغرافيّةالنّامجة عن مشاهدة  الإاثرةتفوق فالم ال  تسبهّبا مشاهدة الإاثرة اليت  :اواثلث

، ولكهّنا تعرض للمشاهد معدودةدقائق ل تتعّدى يف مّدهتا  قدو  ،قصرية عىل مواقع التّيوب اليت تعرض فالمال  و  ،مبراحل

ّ ا ورعند مشاهدة ص .وجريئة ساخنةجنس ّية ممارسات  أ ن  ،عىل التّخّيل ههو قدرت ى املشاهدفاإّن لّك ما دل ،عارايتالساء لن

ماكنه وابلنّس بة ملراهق يف الثّالثة عرشة من جيل ما قبل الإنرتنت... مل ،لّصورا ةد مشاهدعبتخّيل ما اذلي س يحصل ي   يكن ابإ

يل اذلي ل جيّف من في وجود هذا ، فرنةالكثري. وابملقا أ ن يتخّيل يشاهده فاإّن ما  ،"ل أ صّدق ما رأ ت عيناي" أ فالمالس ّ

أ ّن  اضع يف حس بانك أ يضو   .اثرةمن الإ  أ كربمس توى  ادّلماغ يسّجل هذال و ه، ما يفوق توقّعات اغالب عىل الإنرتنت الفّت املراهق

 ا تعطيهممّ  عندما ..." كيف تصنع" يفأ بلغ وأ قوى  اروسعطي دت فيملال مشاهدة  وابلتّايل فاإنّ  ،الإنسان يتعمّل من مراقبة ال خرين

 .الّصور الفوتوغرافيّة مشاهدة

ّن اخلارقة للّطبيعة بوفرة، ودون حدود أ و ضوابط، والنّتيجة أ  نس ّية اجل فّزات احمل عرضاملواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت ت
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غراء الإاثرة اجلنس ّية املصطنعة عىل الإنرتنت أ كرث جاذبّية أ نّ  ونشعر ي  مراتدي املواقع الإابحيّة تبدو هذه  من زوجاهتم. واإ

 ."!كنت احتّدث عنهما هو ابلّضبط هذا أ ن جتعل تِنرِبِغن يقول: " اميكهندرجة اإىل  اخليال العلميّ اإىل  قربأ  من غرابهتا  الّظاهرة

ّن  قبال مراتدي املواقع الإابحيّة عىل اإ  حينواأ ن  ريدوني مابلرّضورة ل ّنّ املثريات اجلنس ّية عىل الإنرتنت ليس  مشاهدةاإ

فهم  ،جديدة موادّ عن  احبث وينقرونأ   ة املعروضة،يّ نس  اجل  املرئّياتيف حيّدقون مه وأ مام شاشات احلاسوب  ساعاتل ظهورمه 

زوجات املس تقبل.  البحث عن رباّمو  ،أ صدقاء جددوالتّعّرف عىل أ   ،اهئمضوا وقهتم ابلتّواصل مع أ صدقيفّضلون أ ن مي عىل ال غلب

 ّ ل أ ن  ،اتالإابحيّة عىل مس توى اس تجابة ادّلماغ للمحفّز  ال فالم نافست أ ن  ةالواقعيّ  العالقات الاجامتعّية ه من الّصعب عىلاإ

 . 36العاطفيّة والتّقلّبات احملمتةل يف العالقات ،الاجامتعّيةس تقبل العالقات مل  وجود ضامانتم عدوخاّصة عندما يضاف للمعادةل 

فيقول: "ليس ل يّن مل أ كن أ رغب بعالقة  37"محق: مدمن عىل اإابحيّة الإنرتنتال  "يف مذكّراته  ذكل عن "تشريش حنو " عرّب  وقد

قامة عالقة مشاهدة  من الّركون اإىل اإراباكوأ كرث  ،أ صعب بكثري يف الواقع اكن عاطفيّة جنس ّية حقيقيّة، ولكن ل ّن الّسعي اإىل اإ

 ثري من ترصحيات أ عضاء املنتدايت:الإابحيّة". وقد وجدت هذه الفكرة صداها يف الك  ال فالم

بدأ ت أ مارس الاس متناء بشلك ، ف انئيةأ عيش يف بدلة صغرية كنت و  ،"مررت بفرتة كنت فهيا أ عزاب

يف وحل هذه  ئقة اليت انزلقت هبالرّسعة الفاقد ذهلت من او  ،مشاهدة ال فالم الإابحيّة أ ثناءمتكّرر 

ما اكن  مغّبة ورمغ ذكل مل أ قّدرة، ن معّل ل تصفّح املواقع الإابحيّ ع ابدأ ت أ تغّيب أ اّيم .العادة املقيتة

أ ن أ تذكّر مقاطع  ايف الرّسير مع امرأ يت ووجدت نفيس أ حاول جاهد ااإىل أ ن كنت يوم ،حيدث يل

ابحيّة لتساعدين عىل الانتصاب. ما اكن حبس باين يوم اوصور  ،كهذا ميكن أ ن حيدث يل اأ ّن شيئ ااإ

 الإابحيّة وحل دلّي أ ساس متني وعالقة جنس ّية حّصّية وسلمية قبل أ ن أ نزلق يف فقد اكنحلسن احلظ و 

يّة بعد أ ن أ قلعتو  ،فأ دركت الفرق اجلنس ّية،  ابق عهدي."رجعت اإىل س متاما عن ممارسة العادة الرّسّ

 

 اجلنس ّية فصناعة الإابحيّة ،اخلارقة للّطبيعة اجلنس ّية حملّفزاتمن ا للتّخلّص أ يّة بوادر يف ال فق تبدول  يف هذا العرص،

املصنّعة ل هداف  اليدويّة لّعب وال لتوحّّت ال .وبتقنّية الإنسان ال يل ،الثّية ال بعادثّ ال فالم يف ال   منتجاهتا بعرض ابدأ ت فعليّ 

عن  النّامج ابلهّتيّج اجلنيسّ  شعوره لبدين معحبيث يزتامن معلها ا ،س هتكلامل مع حاسوب  هتاجمبر ابلإماكن  صار ،الإاثرة اجلنس ّية

                                        

ل فس نكون اكملس تجري  وقد توجد عوائق أ خرى للّزواج الرّشعّي مثل ضيق ذات اليد أ و عدم توفّر املسكن، ولكن لّك هذه العوائق ل ترّبر تعريض ادّلماغ خملاطر 36 الإابحيّة اجلنس يّة، واإ

 من الّرمضاء ابلنّار.

37 “Wack: Addicted to Internet Porn” by Noah Church 



84 

 

هذه ث و حد احامتل زايدة يفمكن ت هبذه الكثافة للمحفّزات اخلارقة للّطبيعةالتّعّرض  ةرو طخو  . عىل الّشاشةالفيمل شاهدةم 

 :ثريات املتتابعةالّسلسةل من التّأ  

 وعرفنا ،ن يشء عرفه أ جدادانمن يكون نسخة مبالغ فهيا ك   ،زّيةمتم  ذو قمية هذا احملفّز أ نّ يُسجهل يف دماغنا أ ن  -أ  

  الإاثرة اجلنس ّية وأ   ،مثل الّطعام الغيّن ابلّسعرات احلراريّةيُقاَوم ل  اإغراءه أ نّ أ يضا ب حنن

 .يف الّطبيعة ول ميكن حمااكته ،توفّر يف الواقعبشلك غري م  ،وبمتويل ل ينضب ،يرسو  ةلوسهب  ايكون متوفّر أ ن  -ب

 مس متّر.جتديد و  ،بتشكيةل واسعة يتوفّرأ ن  -ج

فراطكه س هتالقبل عىل ان ومن مّث  -د  ولفرتة طويةل. ،ابإ

 

ماكنك  أ يضا ومتعارف علهيا بأ ّّنا ،الوجبات الرّسيعة املتوفّرة بأ مثان زهيدة حتقّق لّك الرّشوط الّسابقة حمفّزات خارقة للّطبيعة. ابإ

هل ولكن  ،دون أ ن ترتّددبرسعة و  رشاحئ البطاطس املقلّية من اكيستأ لك أ ونصة و  32وب غازي سعة أ ن جترع علبة مرش 

ماكنك   !بنفس الّسهوةل؟و  ؟املسلوق زرواجل قّددةحوم املمن اللّ مكّونة أ ن تأ لك وجبة تعادلها يف عدد الّسعرات احلراريّة  ابإ

ويبحثون عن  ،يف املواقع الإابحيّة ال فالميتصفّحون مكتبات ومه  الّطوال اعاتسّ ال وابملثل، فاإّن املشاهدين يقضون 

 .، ويفعلون ذكل يوما بعد يوملفرتات طويةل ةغري طبيعيّ  درجةب امرتفعيف أ دمغهتم مس توى ادّلوابمني ويظّل  ،اخلتام املثايلّ  مليف 

املنقوشة م و سرّ الظر اإىل نوهو ي  ،الاس متناء ميارس ،الّساعات من عددالالإنسان ال ّول نفس يقيض  أ ن خّيلولكن حاول أ ن تت 

 غري ممكن! ... بشلك روتيينّ ، وأ نّه يفعل ذكل عىل حائط الكهف

كوس يةل لعرض وتوزيع منتجات ، فالإنرتنت تعّدى كوّنا حمفّزات خارقة للّطبيعةي ّية عىل الإنرتنت نس  اجل  املرئّياتخطر 

عىل مدار ومتوفر  ،اادّلخول اإىل املواقع سهل جدّ  :أ ول .وغري مس بوقة أ خطارا اس تثنائّية حبّد ذاهتا تشلّك اجلنس ّية  اثرةالإ 

كون عندما ت ،البلوغ مرحةل مع بدايةمبشاهدهتا  مشاهدي املرئّيات اجلنس ّيةمعظم دأ  بي  :انيبشلك رّسّي وجّمايّن.  اث الّساعة

 تضعسعة املعدة  :ا. وأ خري فهياالّروابط العصبّية  مسار ريتغيلإماكنّية و ،طر الإدمانخليف أ وج عرضهتا و ،أ دمغهتم يف مّقة دلونهتا

بع، وب اذلي ينتابنا عندما نشعر النّفور الّطبيعيّ كذكل و  ،لس هتالك الّطعام ا طبيعّياحدّ  ة أ خرى مقلأ نّنا ل نس تطيع أ ن نأ لك ابلش ّ

لالكتفاء من مشاهدة ال فالم  واحضليس هناك حّد بديّن ف  -واس تعامل دورة املياه ،احلاجة للنّومعن عدا - ولكنمن الّطعام. 

ماكن مالإابحيّة عىل الإنرتنت  تهأ ثناء مشاهد اجلنيسّ  من الإاثرة والهّتّيج أ ن حيافظ عىل مس توى عال الإابحيّةراتد املواقع . ابإ
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 أ و النّفور. كتفاءشعور ابل أ يّ  دون أ ن يتودّل دليهساعات ّدة ال فالم الإابحيّة مل

نّه للّشخص ّية يبدونس  اجل  املرئّيات مشاهدةيف الهّنم و  ةل اليت يرسلها تذكّر أ ّن الّرسا ،املرتقبة ابملتعة وعدل اس تجابة وك 

ناّم  " مبا حصلت عليه،القناعة"ادّلوابمني ليست  مّعا "وس تأ تيك املتعة والّسعادة  ،والبحث" ابلّسعي"س متّر أ ن ت  ّض عىلاحلواإ

 ريب".ق

 ،مشاهدة ال فالم الإابحيّةيف وأ س متّر  ،قبل اذّلروة بقليل مّث أ توقّف اإىل ما"كنت اسعى لإاثرة شهويت 

مبشاهدة ال فالم أ كرث من  اودامئا مهتّيج. كنت همتـمّ  ،وأ بقي نفيس عىل مس توى متوسط من الإاثرة

 ،اإىل درجة الإرهاق حّّت أ صل الإابحيّةوالبحث يف املواقع صفّح تّ ل ل  اأ سري  أ ظلّ وكنت  ،ابلس متناءاهامتيم 

 ".وعندها أ شعر ابلّرعشة والقذف كنوع من الاستسالم

  ... يف الاجّتاه اخلاطئولكن  أ قملادّلماغ يت

 التّكيّف اجلنيّس والإدمان

فراط حملفّز خارق للّطبيعة ماغ عندما يتعّرضادلّ يفعل ماذا  ليس لهذا احملفّز و  ادّلماغ كيف يس تجيبو  وملّدة طويةل؟ ،ابإ

عىل حنو  التّأ قمل معلّيةتمّت و  ،يف الاجّتاه الّسلميولكن ليس ، تّعامل معه؟ بعض ال دمغة تتأ قملدليه برجمة سابقة عن كيفيّة ال 

 .تدرجييّ 

بقنس  اجل  املرئّياتمشاهدة  قودتيف البداية   ،وابلتّايل ختفيف التّوتّر اجلنيس ،ّية اإىل الاس متناء والوصول اإىل ذروة الش ّ

اثرة املفرطة بشلك مزمن فاإّن دماغكاضرّ الو متنان لويس تقبل ادّلماغ ذكل اب  ،يبدأ  مبعاداتك . ولكن اإذا عّرضت نفسك لالإ

ويقل شيئا فشيئا ، ابلتّدرجي عصبّيةال  شاراتالإ وابلتّايل تضعف  ،وابمنيادلّ تأ ثري نفسه ضّد الإاثرة املفرطة ابلتّقليل من حيّصن و 

فراز مكّّيات أ قل من  ،. كام ترى يف الّصورةعند مشاهدة ال فالم الإابحيّة شعورك ابلمتنان والّرضا فاإّن ادّلماغ حيّصن نفسه ابإ

 .قِبالت العصبّية اخلاّصة بهت ادّلوابمني وبتقليص عدد املس  

، أ ّي التّحّملاإىل  يؤّديتبدّل الإحساس قد و  ،ادّلماغ تؤّدي اإىل تبدّل الإحساسيف بنية  اليت حتصلات التّغريّ هذه  

تبدّل الإحساس و  ،يف البداية ااذلي اكن يشعر هب للحصول عىل نفس املس توى من الإاثرة فّزات أ كربحم الّشخص اإىل اجتحي  أ ن

اليت التّغرّيات  هذه نّ فاإ ابلتّأ كيد و .أ كرب تصمميب البحث عن الإاثرة املرجّوة  الاس مترار يف اإىلال شخاص  يدفع بعض ميكن أ ن

مراتدي أ حد  ن ذكل ععرّب  وقد ،ابلتّحّدايت ةمليئ رحةل اجلنس ّية الإابحيّة أ رضار التّخلّص من ادّلماغ جتعليف بنية  حتدث
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 ."من مف الفريسة واخلروج مهنا كزنع س نّارة الّصيد ،برةالإ كوخز  اجلنس ّية الإابحيّة خفّ  الإابحيّة بقوهل: "الّسقوط يف املواقع

 

 

 التّكيّف اجلنيسّ 

مع مؤثّرات غري  لتّكيّف اجلنيسّ يه ا ارق للّطبيعةاخل ات اجلنس ّيةمحفّز لل ادّلماغ ضيتعر يف  الإفراط عواقبأ حد 

اثرة  بطت ر ت اجلنيّس، ميكن أ نيف حالت التّكيّف . ايضان يف املؤأ اب يعهدهمل  بشلكو  وغري متوقّعة، طبيعّية اجلنس ّية  ةهو شّ ال اإ

طالق البرص أ و ،عىل ال زرار والنّقر ديدعن اجل املس مترّ  لبحثأ و اب احلاسوب، بوجود شاشة أ و  ،اإىل احملّرمات النّظرو  ابإ

الإابحيّة املغرية  رئّيات: املايف الهّناية حباجة اإىل الثنتني مع الّشخص صبحي يف أ سوأ  احلالت س  و. مس تغربةترّصفات أ خرى ب 

ّبان: صل اإىل الإاثرة اجلنس ّية املطلوبة.يحّّت  -النّقر و  البحث ويه-علهيا  داووس يةل العرض اليت اعت  يقول أ حد الش ّ

اكن يتوّجب  ،أ ثري شهويتيّك كنت أ عاين من صعوبة مّجة  عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة، توقّفن أ  "قبل أ  

ول اإىل اذّلروة. من اللّقطات الإابحيّة حّّت أ متكّن من الوص متواصةل لسةلوأ ختّيل س  ،عّّل أ ن أ مغض عيينّ 

 ،اإىل الإاثرةمن أ جل أ ن أ صل فقط أ س تعمل جسد رشيكيت  -بشلك أ و بأ خر- كام لو أ يّن  أ شعر كنت
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ّّنا  .الإابحيّةسرتجع املشاهد أ ن أ   اإىل ا عدت أ حتاجوم ،بعد فرتة طويةل من الإقالع صار ال مر أ سهلو  اإ

 وهذا أ مجل شعور عىل الإطالق." ،معجزة

ّية تركّز عىل التّعلمي عىل مس توى الإدراك نس  جل ا لمرئّياتاليافعني ل مشاهدةمعظم التّقارير الإخباريّة اليت تنرش عن 

املامرسات اليت املراهق بأ ّن  الفّت ربخنهو أ ن  -مكربنّي ومعلّمني- فعهلن علينا أ ن بأ ّن لّك ما يتوّجب سائد وهناك اعتقاد ،الواعي

ولكن هذه الوصفة   .لّك يشء بعدها س يكون عىل ما يرامو  ،العالقة اجلنس ّية احلقيقيّة ختتلف عنالإابحيّة تعرضها ال فالم 

 املراهق فّتالفي نفس الوقت اذلي يتعمّل فيه ف ،واعيالاّل عىل مس توى الإدراك ّية نس  جل ا املرئّيات مشاهدة تأ ثري العالجيّة هتمل

نّه ،38أ ن يقذف املين عىل وجوههنّ  "يعشقن"النّساء  عىل مس توى الإدراك الواعي أ نّ  قد يتعمّل عىل مس توى الإدراك  فاإ

تفاوتة م  اتدرجبوع من التّعمّل الاّلواعي حيصل هذا النّ و  ،اجلنس ّية واعي أ ّن قذف املين عىل وجوه النّساء مثري وهمّيج للّشهوةاّل ال

ابعة عرشة يف سّن الرّ املراهق . وابلّطبع فاإّن ما يثري ّيةنس  جل ا املرئّيات مشاهدة أ ثناءلهتّيج اجلنيّس اب فّتلا يف لّك مّرة يشعر فهيا

ال فالم مشاهدة ن املمكن عندئذ أ ن يكون قد تدّرج اإىل مف ،سوف يشاهده يف سّن الّسادسة عرشةصةل ملا بقد ل ميّت 

 ناكح ال قارب.اليت تعرض الّساديّة أ و  كتكل ،ال شّد حفشا واحنرافا الإابحيّة

هذه اإذن يه الّطريقة "عىل أ نّه  ،"التّكيّف الّسطحيّ ما يسّمى " أ و ،مس توى الإدراك الواعيالتّعمّل عىل ميكن تلخيص 

مس توى الإدراك أ ّما التّكيّف اجلنيّس عىل  "،اأ يض  أ انوابلتّايل فهذا ما يتوّجب عّّل أ ن أ فعهل ،اليت ميارس هبا النّاس اجلنس

فراز ادّلوابمني هذ"أ و عىل مس توى اس تجابة ادّلماغ: "، هذا ما يؤّجج شهويت"واعي فميكن أ ن جنمهل مبا يّل: الاّل  ا ما يزيد اإ

يقان الّرش يقة ذات أ و ،مثل تفضيل املرأ ة احلرياء ابس يط اقد يكون شيئ و"هذا". "دليّ  ذات العضالت  تفضيل أ و ،الس ّ

 هّنود البارزة.فتوةل عىل ذات الامل 

تعمتد و  ،يثري شهوتناو  يعرض لنا مالّك تنبط ويسّجل يس  عىل أ ن  مربمج فاإّن ادّلماغ ،املفّضةل خياراتناتتطّور كيفام 

 تقوى وتتوثّق الّروابط بيهنا. اأ ّن العصبوانت اليت تستثار مع :وهو يف عمل ال عصاب هل اعتبارهأ سايّس مبدأ   هذه الّظاهرة عىل

والعصبوانت اليت ختّزن  يف اجلهاز العصّب للماكفأ ةابختصار فاإّن ادّلماغ يقّوي الّروابط بني العصبوانت اخملتّصة ابلإاثرة اجلنس ّية 

وسوف  ،امس املوقع الإابيّح املفّضل دليك -عىل سبيل املثال-مع الإاثرة اجلنس ّية. اكتب  زتامنتاذّلكرايت وال حداث اليت 

                                        

ىل سيناريو غري واقعّي يعرض يف بعض ال فالم الإابحيّة ويقوم فيه عدد من الرجال بقذف املين عىل وجه امرأ ة تبدو 38 شارة اإ  .راضية عن الفعلو  سعيدة اإ
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 ةقوّ يف  ةدايزّ يؤّدي اإىل ال الّسلوكتكرار و  ،يد اإفراز ادّلوابمنيوسزي  ،العصبوانت يف ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة هبذا الفعل طتنشّ 

  العصبوانت كام ترى يف الّصورة.الّروابط بني

 

 

فليس هناك  ،ة اجلنس ّيةويربطه بهتّيج الّشهو  ام اأ و حمفّز  اإحياءومبجّرد أ ن يسّجل دماغك  ،للتّغيري لوقاب ادّلماغ دلن

دّق اجلرس أ ّن  -ابخلربة- كام تعمّل الكب ابفلوفو  . 39ز الإاثرة يف املس تقبلفّ حملهذا ا كل يسبّبوف تعرف مّت سيك طريقة 

عىل  ونعلّمتي اليوم ّية نس  جل ا املرئّيات مشاهديفاإّن  ،ر يس يل لعاهبم مبجّرد سامع صوت اجلرساصمرتبط بتقدمي الّطعام و 

ادّلائرة ف. ، ولكهّنا مسّجةل يف أ دمغهتمغري متوقّعة اتز فّ حدلهيم مب والهّتّيج اجلنيسّ  الانتصاب ريتبطف واعي،الاّل  الإدراك س توىم 

أ و أ ّن املشهد الإابيّح اجلديد ليس عالقة جنس ّية  ،االعصبّية للماكفأ ة يف ادّلماغ بدائّية دلرجة أ ّّنا ل متزّي أ ّن اجلرس ليس طعام

                                        

 رمغ أ نّه يؤثّر يف سلوكه. ل ّن هذا الّربط يمّت عىل مس توى الإدراك الاّلواعي، فقد ل يعي الّشخص لوجوده 39
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فراز ادّلوابمنيهو: " بساطةلّك ببدهيّيا و  ائرة العصبّية للماكفأ ةدلّ اذلي متزّيه ا حقيقيّة،  يرضيين"وابلتّايل فهو يشء  ،هذا يزيد اإ

ورمغ أ ّن  ،تعىل الإنرتنّية مرئّيات جنس   قد شاهدوا٪ من اليافعني ٩٩وجد ابحثون سويديّون أ ّن  م٢٠٠٤يف عام 

نرتنتتقنّية ا تطّور رسعةابلنّظر اإىل  نسبيّاادّلراسة اكنت يف حقبة اترخيّية قدمية  ههذ يف  ّيةنس  جل ا املرئّياتعرض  وطرق ،لإ

ل أ ّن أ كرث من نصف املشاركني ،ذكل الوقت أ ثّرت بشلك واحض عىل سلوكهم ّية نس  جل ا املرئّياتمشاهدة  أ نّ بأ قّروا  يف ادّلراسة اإ

 اجلنيّس.

مشاهدة املامرسات تتدّرج بعد اإىل ومل  ،مأ لوفة جنس ّية تعرض ممارساتاليت ابحيّة الإ  فالمال  حّّت لو كنت تشاهد و 

ذا كنت دّلائرة العصبّية للماكفأ ةيف ا ميكن أ ن يكون لها أ صداء مذّلاتكاليت حتصل هبا عىل  ة"الكيفيّ "فاإّن  ،حرفةنأ و امل  الغريبة . اإ

عىل وجود خيار التّغيري تعّود نفسك أ و  ،نت تدّرب نفسك عىل أ ن تأ خذ دور املتفّرجأ  ملواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت فا تصفّحت 

البحث ادّلؤوب عن يف  تس مترّ  أ و ،بنقرة واحدة مع أ ّول بوادر هبوط مس توى ادّلوابمني اىل أ خرمن مشهد ، فتغرّي الرّسيع

 شاشة محميّن الّظهر أ ماالاس متناء وأ نت جالس  ةارستعتاد عىل مم فقد ااملشهد املثايل اذلي يوصكل اإىل مّقة الإاثرة. وأ يض

 تنظر اإىل شاشة الهاتف اجلّوال.و وأ نت مس تلق يف الرّسير  اأ و ليليّ  ،احلاسوب

ذا تزامني  ميكن أ ن من هذه الّسلوكّيات لّك واحد ومشاهدة املرئّيات اجلنس ّية  الاس متناء ممارسة مع سّجل يف ادّلماغ اإ

حياءي ، ف الفاحضة ماكنه أ ن اأ و حمفّز  صبح اإ ليست  اادّلائرة العصبّية للماكفأ ة دليك كوعد مبتعة اجلنس... رمغ أ ّنا فعليّ  نّشطي  ابإ

ّل أ ّن ، سلوكّيات جنس ّية بذاهتا فروع ل ّن وذكل  ،رخّس اقرتان هذه الّسلوكّيات ابلهّتّيج اجلنيسّ يالعصبوانت تقوية الّروابط بني اإ

 املشاهدة جلسة اليت تستثار أ ثناء العصبوانتبني مجيع  ق الّروابطتكّرر الّسلوك، وابلتّايل تتوثّ ي  عندماتمنو  عصبونّية جديدة

فالم الإابحيّةتكل س تصل ونتيجة ذلكل  ،لكّام قويت هذه الّروابط أ كرث وأ كرث ،وازدادت وتريهتا ،. ولكّام تكّررت مشاهدتك لل 

 اإىل حتتاجأ و  ،وراء اجلديد الهث ابس مترار تنقرأ ن  اإىل حتتاجأ و  ،شاهدامل  يف دور أ ن تكون اإىل فهيا حتتاجيف الهّناية اإىل مرحةل 

أ ن تبحث عن العرض املثايّل  اإىل حتتاجأ و  ،ومتارس الاس متناء حّّت تمتكّن من اخللود اإىل النّومّية نس  جل ا املرئّياتأ ن تشاهد 

 ... مل تعد جمّرد رغبة أ و نزوة!، حتتاجاذلي يساعدك يف الوصول اإىل مرادك

 والإاثرة اجلنس ّية، تعمّل لك يشء عن اجلنسهو يف مرحةل املراهقة هدف أ سايّس من أ هداف معلّية النّمّو والتّطّور 

، وقادر عايل الدّلونةيكون فاإّن دماغ املراهق  ،الاّلواعي. ومن أ جل اإجناز هذه املهّمة وأ  عىل مس توى الإدراك الواعي  سواء
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ميكهنا  ،واملثرية ،املذهةلو  ،احملفّزات اجلديدةوذلكل فاإّن  ،من حوهلاجلنس ّية يف البيئة  ل الإشارات والإحياءاتيسج ت رصد و  عىل

 ادّلماغيّ  الّطبقي املسحوهذا ما أ ظهرته نتاجئ حفوصات  ،دماغ البالغني ىلع بكثري من تأ ثريها أ كربأ ن تزلزل عامل املراهقني بشلك 

 يف الاس تجابة اخلاصّية.  هذه م٢٠١٤أ جريت جبامعة اكمربيدج عام يف دراسة ّية نس  جل ا املرئّيات مشاهدييافعني من ل ل 

 اجلنس ربطادّلماغ اليافع أ ن ي تعملّ ي ف  ،ال دمغة اليافعة برجمةمس ئوةل عن  ،اليت متزّي دماغ املراهقو  للمحفّزات، ةالكمييائي-العصبّية

 !أ اّي اكنت، حملفّزات اليت تؤّمن هل أ كرب طنطنة ودوّي جنيسّ اب والإاثرة اجلنس ّية

أ رسع وأ سهل من البالغني  درجةالإاثرة اجلنس ّية ببني و  اليوميّة املراهقون قادرون عىل الّربط بني جتارهبم وخرباهتمو 

وابط العصبّية باليني من الرّ و  ،انية عرشةبعد سن الثّ  بدأ  ابلّضمورادّلماغ ي  ل نّ  وذكل ،ين يكربوّنم بس نوات معدودة فقطاذل

عاد وأ   تشذيهبا بني العصبوانت يمتّ  " اس تعمهل أ و اخرسه" مبدأ  هذه  حيمك معلّية التّشذيب، و ة ترتيهبا )كام ترى يف الّصورة(اإ

 .سوف يمّت التّخلّص مهنا العصبّية وأ ي الّروابط ،يقّرر أ ّي الّروابط العصبّية ستبقى اذلي

 

 ، وترتخّس بشّدة هبا ماغ يمتّسكادلّ فاإّن  بعد مرحةل التّشذيب هذه، ديدةاجلعصبونّية ال وابط رّ التتشلّك  ومبجّرد أ ن

يه اليت  عند الإنسان اث أ ّن أ قوى اذّلكرايت وأ كرثها رسوخاتظهر ال حبو  ،بني الّسلوك والإاثرة اجلنس ّية اليت تكّونت الّصالت



91 

 

 .، احلسن مهنا أ و القبيحوكذكل العادات ،تكّونت يف سّن املراهقة

أ و  وال حصاب، قرانال   مه عادةالإشارات والتّلميحات اجلنس ّية  اكن مصدر ،الإنرتنتحيّة عىل الإاباملواقع قبل ش يوع 

أ بناء جيلنا  أ شخاصا نعرفهم من أ نّ  -كام هو متوقّع-والنّتيجة  ،(Rتصنيف ) فيملولرباّم  ،صورة مطبوعة بني حني وأ خر جمةّل أ و

 :بقوهل ... كام عرّب أ حدمهال خمتلففاحل .  أ ّما ال نوالإاثرة مصدر الإغراءيف معظم ال حيان  اكنوا

 وبدأ ت ة،عرش  يةن اثّ ل ا سنّ منذ  الرّسيعةتيرّس يل اس تخدام الإنرتنت  ،ا"معري مخسة وعرشون عام

اليت  قليةلويف املّرات ال  ،اخربيت اجلنس ّية حمدودة جدّ  ،فالم الإابحيّة عىل الإنرتنتال  أ شاهد  عندها

 . انتصاب أ بدالاأ متكّن من حتقيق  ملف ،حاولت فهيا أ ن أ قمي عالقة جنس ّية اكنت النّتيجة خمّيبة لل مل

. لقد أ دركت أ يّن قد وصلت اإىل درجة ّسنت حاليتحت  اوأ خري  ،مخسة شهور منذ "الّريبوت" جتربة بدأ ت

النّساء و  ،شاشة احلاسوببشلك وثيق ب  ةرتبطم صارت من التّكيّف اجلنيّس حبيث أ ّن رغبيت اجلنس ّية

ذا كّن يف صورة ث  ّل اإ  الّزجاجيّة." نائّية ال بعاد خلف شاشة احلاسوبل يلفنت نظري اإ

 

هذا النّوع من التّكيّف والّربط عىل مس توى الإدراك الاّلواعي من املمكن أ ن يؤّدي اإىل حتّولت غري متوقّعة يف 

نورمان "النّفيّس  هقني ل ّن أ دمغهتم نشطة للغاية.  ونشري مّرة أ خرى اإىل ما وحّضه الّطبيبوخاّصة دلى املرا ،ال ذواق اجلنس ّية

 اجلنس ّية فاإّن اخلرائط ادّلماغّية للمرئّيات ،: "ل ّن دلونة ادّلماغ تنافس ّية، يقول"ادّلماغ اذلي يغرّي نفسه"يف كتابه  "دودج

 ة اليت اكنت جتذهبم يف الّسابق".اجلديدة واملثرية تتوثّق عىل حساب املرئّيات القدمي

ذا غلب عىل سلوك املراهق ممارسة الاس متناء فاإّن الّروابط العصبّية يف ادّلماغ اليت  الإابحيّة، ال فالم أ ثناء مشاهدة اإ

ّن . فامي بعد ، وقد يمّت تشذيهباس تخرج من املنافسة خارسة -مثال-صّف التستثار لرؤية زميلته يف قد  قضاء س نوات معرك اإ

وحتاول أ ن تتقن همارة الاس متناء  ،تتنقّل بني عرش صفحات من متصفّح الإنرتنت ،اليافعة وأ نت حميّن الّظهر أ مام شاشة احلاسوب

 جتربة جنس ّية ةّ هبا بعد بأ ي يف سّن مل حتظأ نت ما تزال و  ،كؤ جنس ّية مل يسمع هبا أ اب امرساتبيدك اليرسى بيامن تتصّيد عروضا مل

قامة عالقة جنس ّية انحجةزوجة املس تقبل، أ و يعينك عىل مع  كيف تبدأ  عالقة عاطفيّة كعلّملن ي ذكل ... لكّ  عىل الإطالق  اإ

عدك يف هذه املهّمة عىل العكس، قد حيرم دماغك الفرصة ليسّجل ويوثّق الّروابط العصبّية اليت من شأ ّنا أ ن تسا بل، كزوج

 املس تقبلّية.

نس ّية ليس لها مثيل قال: "حنن يف خضّم ثورة يف ال ذواق العاطفيّة واجل  م٢٠١٤عام  "نورمان دودج"يف مقال كتبه 
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ّن هذا املس توى من التّعّرض ل ... جتربة اجامتعّية يمّت اإجراؤها عىل ال طفال واملراهقني ،يف التّارخي ّية جديد نس  جل ا لمرئّياتاإ

لعروض الإابحيّة املعارصة سوف ترخّس نفسها بعمق ابلفعل.  هل س تكون هذه التّأ ثريات وال ذواق املكتس بة سطحّية؟ أ م أ ّن ا

 ؟"طّورل ّن س نوات معر املراهقة يه مرحةل نّو وت

 يافعنيال  ّبانش ّ ال  العديد منقد رأ يت ل ،أ يضا اه املعاكسيف الاجتّ  بنفس الكفاءة حلسن احلظّ فاإّن دلونة ادّلماغ تعمل

 مشاهدة بسبب اجلنس ّية للمحفّزات املس تحدثة اس تجابهتمأ ّن  نالحظويوبعد عّدة أ شهر  ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم عن نقلعوي

ل يصّدقون  ةيف الهّناي جتدمه ،حىميلن و  هميف دماغ  ا أ ّن تأ ثريها قد ترخّس اليت ظنّو هذه احملفّزات  ،قد تالشت ةيّ نس  جل ا رئّياتملا

 ! يثريمه اإل يهلبل أ   ،امرساتمرحةل تثريمه فهيا مثل هذه املأ ّّنم يف يوم من ال ايم وصلوا اإىل 

اإىل شهور أ طول حّّت يتعافوا اليافعني احتياج ول عن ؤ سهو امل التّكيّف اجلنيّس يف مرحةل املراهقة  من املرّجح أ نّ 

بني  وابطر يمل  االّرجال ال كرب س نّ ف، امقارنة ابلّرجال ال كرب س نّ  ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدة سبّبهاذلي ت من الّضعف اجلنيّس 

 بني اليت تربط والّروابط بني العصبوانت اخلرائط العصبّية تبقىوابلتّايل  ،والاس تجابة اجلنس ّية منذ الّصغر شاشة احلاسوب

وعادة ما يكونوا قد مارسوا العالقة اجلنس ّية الّطبيعّية مع زوجاهتم  ،يف أ دمغهتم راخسة ةوجزّ الوجود و ابة اجلنس ّية الاس تج

  مواقع التّيوب عىل الإنرتنت. تصفّحب  وابدأ  ي قبل أ ن  عديدة لس نوات

 الإدمان

 . أ ظهرت جتاربةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدة الإفراط يف نعاذلي ينتج ادّلماغي النّوع الثّاين من التّأ قمل الإدمان هو 

تطفان خت  40والكواكيني امليثأ مفيتامني ماّديتّ  هرت التّجارب أ نّ أ ظ  ،نتاجئ مثرية لدّلهشة اأ جريت عىل الفرئان مؤّخر  خمربيّة

دراسة أ خرى أ جراها بعض الباحثني من نفس فريق و  . ختتّص بوظيفة التّكيّف اجلنيسّ العصبوانت ذاهتا يف ّجاز املاكفأ ة اليت

 للماكفأ ة ملّدةالعصبوانت اليت تفرز ادّلوابمني يف ادّلائرة العصبّية  ورسبّب يف مضت ي مع القذف  الهّتّيج اجلنيسّ البحث وجدت أ ّن 

 يف حالت الإدمان عىل الهريوين. -اليت تفرز ادّلوابمني-العصبوانت ذاهتا  هذه وتضمر ،أ س بوع عىل ال قلّ 

                                        

 .امليثأ مفيتامني )أ و امليث( والكواكيني يه أ نواع من اخملّدرات احملظورة اليت يتعاطاها بعض النّاس وتسبّب الإدمان 40
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 تسبّب الإدمان ،اليت تسبّب الإدمان مثل امليث والهريوين اخملّدرات ميكن أ ن نلّخص هذه النّتاجئ بشلك مبّسط:

حتفّز وتثري  ال خرى احلياة عمت. مرغوابمغراي و  لقت لتجعل اجلنساليت خُ ها يف ادّلماغ نفس ختتطف ال لّية  -بلّك بساطةو -ل ّّنا 

كام أ ّن التّوافق بني أ ثر  ،اجلنس شهوة ولكهنا ل تثري نفس العصبوانت اليت تستثار بسبب ،االعصبوانت يف ّجاز املاكفأ ة أ يض

 يف طبيعهتا، تبدو خمتلفةوابلتّايل فاإّن املتع ال خرى  ،ّيةاجلنس   الّشهوة كام هو احلال مع ااتمّ  توافقا هذه املتع وأ ثر اخملّدرات ليس

 لّية وبني الّشعور برعشة امجلاع.لكّنا يعرف الفرق بني أ لك رشاحئ البطاطا املق و ، اجلنسمن متعة  وأ قّل جاذبّية

ماكّنا أ ن حتفّز وتثري اخلالاي اخملتّصة ابل  دون ممارسة حقيقيّة ابلنّشوة وتؤّجج الّشعور  ،اجلنيسّ  هّتّيجوكام أ ّن اخملّدرات ابإ

 ،عىل الإنرتنت ميكن أ ن تعطي نفس ال ثر. بيامن املتع ال خرى مثل لعب اجلولف ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدة فاإنّ  ،للجنس

ول حّّت الاس امتع اإىل موس يقى الّروك احملبوبة. فكون الّّشء  ،ل ميكهنا ذكل والفاكهة والّضحك ،ومشاهدة منظر الغروب

وتتسبّب يف ارتفاع  ،الّشهوة اجلنس ّية تتصّدر قامئة أ ولواّيتنا ابلفطرة ،ي ل ن جيعهل ماّدة عرضة لالإدمانل يكف مرغوابو  اممتع

  أ كرث من أ ّي حمفّز طبيعّي أ خر.مس توى ادّلوابمني

فراز ادّلوابمنييعمل الباحثون أ   تتسبّب  -بيهنا اترمغ الاختالف-يف لّك أ نواع الإدمان  اليت حتدث ّن الّزايدة املزمنة يف اإ

 هذه أ اثر تظهرو  ،تّغرّيات اجلذريّة يف معق بنيتهمّما يؤّدي اإىل مجموعة من ال  ،العصبّية يف ادّلماغ-ةيف قلب املوازين الكمييائيّ 

 حالت لتقيمي عمتدامل  فحصيف ال اختبارهااليت يمّت  ويه ،ّددةحم وسلوكّيات ضّيةمر عىل شلك عالمات وأ عراض  التّغرّيات

 ة:ّرئيسعروفة ابل عراض الثاّلثة الوامل ،الإدمان

 ،والانشغال ادّلامئ ابلّسعي للحصول عليه ،يضّ املر اإىل تعاطي اخملّدر أ و الاخنراط يف الّسلوك الّشديد قالتّو  -أ  

 التّعايف من أ ثره. أ و ،والتّفاعل معه

يطرة عىل -ب يف  يس مترّ ف  ،يف سلوك معنّي أ و الاخنراط  ةّدر ماّدة خمعادة تعاطي  الّسلوك، سواء أ اكن فقدان الس ّ

اخملّدر  المكّّية اليت يتعاطاها من أ و بزايدة ،أ و بشّدة أ عىل ،أ و بمكّّيات أ كرب ،أ و بوترية أ عىل ،لفرتات أ طول الّسلوك

 وب.رغمن أ جل احلصول عىل التأ ثري امل فقط ، ولّك ذكلاإىل درجة خطرة

 احلياة ايحمجيع منو  ،واحلياة الاجامتعّية ،عىل الّصّحة البدنيّة الواحضة للّسلوك، وال رضار الّسلبّيةالنّتاجئ ظهور  -ج

 واملاّديّة والنّفس ّية. عملّيةال 

 

؟ من املعروف أ ّن املواّد اليت تسبّب زايدة يف اإفراز ادّلوابمني مثل ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدةما جحم خطر الإدمان عىل و 
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اذلين  (يف خمتربات التّجارب فرئانال أ و)٪ فقط من النّاس ١٥-١٠رمغ ذكل فاإّن و  ،الكواكيني ميكن أ ن تسبّب الإدمانامخلور و 

. فهل يعين ذكل أ ّن الباقني أ منون من خطر الإدمان؟ 41النّيكوتني ابس تثناء ،لإدمانا اإىل مرحةل ونصلي يتعاطون اخملّدرات

توفّرة امل و  ،ارقة للّطبيعةاخلفّزات احملولكن عندما نتحّدث عن  ،"نعم"فالإجابة قد تكون  ،عندما نتحّدث عن تعاطي اخملّدرات

 ال خرى. الّضاّرة املوادّ  حّّت ولو مل نكن عرضة لالإدمان عىل ،"ل" افالإجابة غالب ،-مثل الوجبات الرّسيعة مثال-دون قيود 

ادّلائرة أ ّن  هو ،بشلك أ كرب من غريها من احملفّزات س ّية تأ رسانمن الوجبات الرّسيعة والإاثرة اجلن  الّسبب اذلي جيعل الك

الوجبات ّن وادّلليل عىل ذكل، أ  وليس اخملّدرات وامخلور.  ،تأ مني الغذاء والتاّكثرالّسعي ل  قودان اإىلتل  تلقلماكفأ ة خُ ل العصبّية

أ كرث  ،وساقهتم اإىل أ ناط هّدامة من الّسلوك ،من النّاس اكبري  االرّسيعة الغنّية ابدّلهون والّسكّرايت أ وقعت يف رشاكها عدد

وس بعة وثالثون ابملئة  ،ئة من ال مريكيني البالغني يعانون من الوزن الّزائداس بعون ابملف  ،ممّا س ّببته اخملّدرات احملظورة بكثري

 مهنم يعانون من الّسمنة املفرطة.

يّة اليت  اعىل الإنرتنت نظر  ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدةبسبب  ال نعرف ابلّضبط عدد النّاس اذلين تأ ثّروا سلبيّ  للرّسّ

الإابحيّة. اإل أ ّن ارتياد املواقع و ال عراض اليت يعانون مهنا  بني قلاّم يربطون هؤلء ال شخاصول ّن  ،هذا الّسلوكحياط هبا 

٪ من الّرجال يف سّن ٣٣أ ظهر أ ّن  ،ال مريكيّةأ لف خشص ابلغ يف الولايت املتّحدة وشارك فيه  م،٢٠١٤اس تفتاء أ جري عام 

ّن  ،رق واحضافبو  .أ و يعتقدون أ ّّنم مدمنون ابلفعل ،ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدة أ ّّنم مدمنون عىلبيشكّون  اعام ٣٠-١٨ فاإ

أ ّّنم مدمنون أ و يعتقدون  ةيّ نس  جل ا رئّياتملا مشاهدة يشكّون أ ّّنم مدمنون عىل اعام ٦٨-٥٠٪ فقط من الّرجال يف سّن ٥

 ابلفعل.

الّشعور لها القدرة عىل جتاوز أ لّية و  ،لغ فهيا من احملفّزات الّطبيعّيةنسخ مبا يه -كام ذكران أ نفا- احملفّزات اخلارقة للّطبيعة

دون  ةاملتجّدد اتابلّطبع أ ّن الإغراء اا أ ن نتوقّف. وليس مفاجئنبأ ّن علي ختربان اليت يه ال لّية الّطبيعّية و ،اغلكتفاء يف ادّلماب

 وادّ املأ و  رضة لالإدمان عىل تعاطي اخملّدراتل يعتربون ع اوذكل يشمل أ انس ،ذب فئات عديدة من النّاسجت ميكن أ ن حدود

 خرى. كام رّصح بعض أ عضاء منتدايت الإنرتنت:ال   الّضاّرة

                                        

 أ يضا. "النيكوتني" يه املاّدة املوجودة يف جسائر التّبغ ويعتقد أ ّّنا تسبّب الإدمان 41
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 نشأ ت وأ ان أ ظّن أ ّن مشاهدةة. لقد يّ نس  جل ا رئّياتملامشاهدة  عدا الإدمان عىل ،ا"مل أ عان من الإدمان أ بد

من املمكن أ ن تكون مفيدة  احّّت أ يّن حسبت أ ّنّ  ،وأ ّن اللّك يفعل ذكل ،يشء عاديّ  ةيّ نس  جل ا رئّياتملا

 يل."

*    *    * 

لإقالع عن التّدخني اب يبيامن اكن قرار  ،لس نوات ةيّ نس  جل ا رئّياتملامشاهدة  ارعت الإدمان عىلق"لقد 

 خيتلف عن تدخني جسائر التّبغ، ل نّه اجلنس ّية . الإدمان عىل الإابحيّةافيه أ بدمل أ رجع و ،اواحد اقرار 

 تندمج مع الإدمان وجتعل لّك يشء أ كرث صعوبة." ،مرتبط برغبة بيولوجيّة ملّحة

 ه؟عن نتحّدث الإدمان اذلي  طبيعةما يه

من اخلطأ  أ ن  أ نّ  اخملتّصني يف عمل ال عصاب والإدمان من غريال خّصائيني النّفس ّيني و  بعض الكوادر الّطّبّيةزمع ت

الّصّحة البدنّية  ل رضار اليت هتّدداك الّضاّرة، لوكّياتسّ ال  لبعض ات الّسلبّيةأ ثري تّ ال  فهممن أ جل تفسري و عمل الإدمان  مبادئ نوّظف

قبال القهرّي عىل لعب القامر بسبب والنّفس ّية واحلياة الاجامتعّية  ّية عىل الإنرتنتنس  جل ا رئّياتملا يف مشاهدة نغامسالاوأ   ،الإ

يطرة حدود ارج عنبشلك خ الإدمان  فقط عندما نتحّدث عن ومقبول ايقولون أ ّن احلديث عن الإدمان يكون منطقيّ و  ،الس ّ

اإىل  خرأ  بأ و  شلكب  د طريقهاما جت اكثري   -مع ال سف- وهذه ال راء ،والنّيكوتني مثل الهريوين والكحول ّدراتاخمل عىل تعاطي

 .تتعارض مع هذا الرأ ي الإدمان اليت تدرس أ لّية حدوثال حباث احلديثة  نتاجئ اإل أ نّ ، وسائل الإعالم

بل  ،ودراسة عىل نطاق واسع اأ ّن الإدمان من أ كرث ال مراض العقلّية اليت أ وسعت حبث للكثريين اقد ل يكون معلومو 

 "شخيص والإحصاءدليل التّ "يف مرجع الّطّب النّفيّس  درجةعن ابيق ال مراض امل متزّي فالإدمان ي  لعهّل أ كرثها دراسة عىل الإطالق.

مّما ميكّن الباحثني من دراسة  ،حسب الّطلب من املمكن اس تنساخ حالت الإدمان يف حيواانت التّجارب يف اخملتربات ل نّ 

 اجلزييئ. الرّتكيب س توىم ىل ع حّّت و  ،بلّك دقّة وتفصيل وال اثر التّدمرييّة لالإدمان عىل ادّلماغ ،أ لّية ال س باب واملسبّبات

اذلي  شغيلتّ ال يعمل مكفتاح  "دلتافوس ّب"تسّمى  ّدة بروتينيّةأ ّن جزيء ما -عىل سبيل املثال- اكتشف الباحثونوقد 

شارة ال   عىل شلك ادّلماغّيةلتّغرّيات أ عراض هذه ا تظهرو ، املدمننييف أ دمغة  صدتاليت رُ  غرّياتلتّ ا من سلسةلل بدأ  يعطي اإ

 ،يف حالت الإدمان عىل اخملّدراتوال عراض اليت تصاحهبا  لتّغرّيات ادّلماغّيةهذه اوقد وجدت  حمّددة، سلوكّية اضطراابت

ون دون أ دىن تقدع ي جيعل خرباء الإدمان  العلمّية . وهذا النّوع من الاكتشافاتعىل حّد سواءويف حالت الإدمان الّسلويّك 
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 .واحد ملرض وجوه متعّددة دمان الّسلويّك يهالإ حالت الإدمان عىل اخملّدرات و  حالت من بأ ّن الك شكّ 

ت أ ظهر  وقد ،ادّلماغ عىل اوتأ ثريهاس تخدام الإنرتنت  لإدمان عىلا ظاهرة حول حبث علميّ  تسعني ما يزيد عنوهناك 

 تعاطي املدمنني عىل يف أ دمغةاليت وجدت تكل ك اس تخدام الإنرتنت ّية دلى املدمن عىل ماغ ادلّ وجود نفس التّغرّيات  ال حباث

فاإّن ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت جيعلنا عرضة  ،حبّد ذاته جيعلنا عرضة لالإدماناس تخدام الإنرتنت اخملّدرات. اإذا اكن 

 .الالإدمان أ يض

لّسلوك اب اتما تعلّقا الإنرتنت متعلّق  اس تخدام ابلإدمان عىلالتّنبّؤ "عنوان ب دراسة  نتاجئ هولنديّونابحثون نرش وقد 

 ،اجدّ  درجة عاليةبخلطر الإدمان  مشاهدهياعّرض يّية عىل الإنرتنت نس  اجل  مشاهدة املرئّيات أ نّ  وذكروا يف التّقرير ،"!اجلنيسّ 

ل ّن  ،للغاية ةمنطقيّ  تاجئنّ ال  وهذهلقامر يف املرتبة الثّانية(. عىل الإنرتنت )وجاء لعب ااملوجودة  أ عىل من لك التّطبيقات ال خرى

ناّم تسبّبه فقط  تّعامل مع احملفّزات الطبيعّية ل ل يف ادّلماغ  ال لّية املوجودة تطفل ّّنا تضّخم أ و خت اخملّدرات اليت تسبّب الإدمان اإ

 اجلنس ّية.ات ري ثمثل امل 

 بأ دةّل تؤكّد اس تخدام الإنرتنت  ل ن عن الإدمان عىلة اليت أ جريت حّّت اّن ادّلراسات ادّلماغيّ أ   هبذا ميكننا القولو 

 والكثري من، عىل الإنرتنت واقع الإابحيّةملل املتكّرر الرتيادلّية كنتيجة نس  اجل مشاهدة املرئّيات  الإدمان عىل اإماكنّيةعلمّية حبتة 

 .خصوصا اجلنس ّية الإابحيّة ذكر تطّرق اإىل هذه ادّلراسات

املواقع الإابحيّة عىل  أ دمغة مراتدي ،وحتليل ، ودراسة،بعزلحديثة اهمتّت ثالث دراسات نرشت  م٢٠١٤ عاميف و

 يف بريطانيا يف جامعة اكمربيدجودراس تان أ جريتا  ،يف معهد ماكس بالنك يف أ ملانيا يتأ جر  هذه ادّلراسات اإحدى ،الإنرتنت

 مضن سلسةل من ادّلراسات اليت ما تزال قيد البحث.

اذلين مل يصلوا بعد اإىل ّية نس  اجل املرئّيات  مشاهديأ دمغة بدراسة  يف معهد ماكس بالنك يف أ ملانيا اهمّت الباحثون

ُ و  ،مرحةل الإدمان شاهدة مب ط الوظيفي املتعلّق اببنية ادّلماغ والرّ " عنوانحتت  النّفيسّ  للّطبّ  جاماةّل جمادّلراسة يف نتاجئ  ترِش ن

 ما يّل: الباحثون وجدقد و  "،حيّة: ادّلماغ حتت تأ ثري الإابعىل الإنرتنت ّيةنس  اجل املرئّيات 

عدد الّساعات يف  عىل الإنرتنت )مقّدرة حبسابّية نس  اجل مشاهدة املرئّيات اليت يقضهيا الّشخص يف  املّدة ايدةز  -أ  

نوات ال س بوع( اخملّطط  الّرماديّة يفمور يف قرشة ادّلماغ ضّ المع  اتالزميّ  اارتباط مرتبط ،ولعدد أ كرب من الس ّ
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الّضمور يف قرشة و  .واخّتاذ القراراتحفزي ابحلّث والتّ  تّص خم ّجاز املاكفأ ة يف  جزءهو اخملّطط البطيّن و  البطيّن،

الّروابط  عدد قةّل و  ،عدد أ قّل من الّروابط العصبّية وجود يعين ادّلماغ الّرماديّة يف هذا اجلزء من ّجاز املاكفأ ة

تبدّل "ملتعة أ و ما يسّمى مّما يؤّدي اإىل تديّن الّشعور اب ،ئاادّلائرة العصبّية للماكفأ ة بطي نشاط  لعجيالعصبّية 

 تأ ثّر ادّلماغالنّتاجئ عىل أ ّّنا دليل عىل وقد فرّس الباحثون هذه   .اصيل لحقوس نأ يت عىل هذا ابلتّف  ،"الإحساس

 .طويةل ةملدّ و  عىل الإنرتنت ّيةنس  اجل ئّيات مشاهدة املر ابلإكثار من  سلبّيا

ّجاز املاكفأ ة  يف عصبوانتال الّروابط العصبّية بني ف عِ ضعىل الإنرتنت بشلك متكّرر يُ  ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  -ب

اليت  املّدة دةزايمع سوءا الّروابط العصبّية عف ضويزداد  ،ماديّة للفّص اجلهبيي من ادّلماغوالعصبوانت يف القرشة الرّ 

 ادّلائرة العصبّية بنيتعّطل الّروابط أ عراض تقرير ادّلراسة فاإّن " وكام ذكر .الإابحيّة تصفّح املواقعيقضهيا الّشخص يف 

مشاهدة املرئّيات أ ي - الّسلوك اخلاطئيف ممارسة  الّشخص م يس مترّ عند تبدو واحضة للماكفأ ة والفّص اجلهتيّي 

عىل  علمّيا فاإّن هذه النّتاجئ تقّدم دليال ،ابختصارولّسلوك." هذا ال  الواحضة ال رضاربغّض النّظر عن  -ّيةنس  اجل 

يطرة عىل ة الّشخصقدر واختالل  ،عىل الإنرتنتالإابحيّة  املواقع ارتيادالارتباط بني  حّّت  ،لوكسّ ل ا هذا عىل الس ّ

 .ال ذى هل وسبّب ،ولو جتاوز احلدّ 

ادّلائرة العصبّية نشاط  فرت لكاّمعىل الإنرتنت،  الإابحيّة ال فالم مشاهدة يف الّشخص ا يقضهيّدة اليتامل تطالولكّام  -ج

وهذا  ،هبا الإاثرة اليت يشعر كذكلضعف تو  ،فوتوغرافيّة ورص مشاهد جنس ّية عىل هيئة تهشاهدم  عند للماكفأ ة

: "حنن نفرتض بأ ّن هذه النّتاجئ بقولها "س ميون كون" رئيسة فريق الباحثني تحّض و قد و دليل عىل تبدّل الإحساس. 

 يشعروا بنفس بدرجة أ كرب حيتاجون اإىل حتفزي زائد حّّت  ّيةنس  اجل املرئّيات  يشاهدوناملشاركني يف ادّلراسة اذلين 

ة شدّ يف  مضطردةنظريّتنا القائةل بأ ّن ّجاز املاكفأ ة دلهيم حيتاج اإىل زايدة ا مع اموافق متمتوهذا  ،ادّلرجة من املتعة

 التّحفزي".

مع الّضمور يف القرشة  اتالزميّ  اارتباط ةمرتبط عىل الإنرتنت ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  يف ايدةزّ اللنجمل ما س بق: 

 اأ يض مرتبطو  ،ور اجلنس ّيةمشاهدة الّص  وضعف الاس تجابة عند مع مخول نشاط ادّلائرة العصبّية للماكفأ ةو  ،ادّلماغيف الّرماديّة 

 اجلهبيّي. املنطقة يف ادّلماغ اليت حتمك قّوة الإرادة دلينا ويه قرشة الفّص و  ادّلائرة العصبّية للماكفأ ةبني مع الّضعف يف الّروابط 

ّ ا تالزميّةدراسة أ ّن هذه  ضع يف عني الاعتبار مل هتمّت ببحث ال س باب و فقط، العواملبدراسة الرّتابط بني  تهمت

املرئّيات  مشاهديمن  مشاراك جلّهم ٦٤ل دمغة  الّطبقيّ املسح ور ص بتحليلقام الباحثون يف هذه ادّلراسة وقد واملسبّبات. 

الوقت " عاملو الّطبقّي املسح صور النّتاجئ اليت حصلوا علهيا من  بني ابطرتّ المدى  قاس الباحثونو  عىل الإنرتنت، ّيةنس  اجل 

اإىل  واصلمشاركة ال شخاص اذلين مل يوقد حرص الباحثون عىل . "ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات يف  حرصايّ  املشارك هاليت قضا

جراء  واوقام ،بعد مرحةل الإدمان أ عراض  لك خشص يعاين من واواس تثن ،قبل اإجراء ادّلراسة نيللمشارك ودقيق شامل حفصابإ

 .احملظورة اخملّدراتأ ّي نوع من أ نواع أ و يتعاطى ، أ خرى نفس ّية وأ  مشالكت طّبّية  الإدمان، أ و من
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ّل أ ّن الباحثني أ ن يطلبوا من املشاركني  :ابخلطوة املنطقيّة التّالية ويه ادّلراسةعوا هذه تبِ مل يُ  توقّفوا عند هذا احلّد، اإ

أ م  ،ستبقى الّسلبّية اكنت هذه التّأ ثريات ن( لعّدة شهور حّّت يروا اإ العامل)أ ي اإزاةل  ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات التّوقّف عن 

اثرة  أ حباث أ خرى ذات صةل ابملوضوع ولكن هناك .أ ّّنا ستسري يف الاجّتاه املعاكس تؤيّد النّظريّة القائةل بأ ّن التّعّرض املزمن لالإ

ن توثّق هذه ال حباث بعضو  ،هو املسبّب لل رضار ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  عند املفرطة  التّوقّفبعد  يف ادّلماغ اواحض احتس ّ

 .ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  عن

الباحثون  قام فقد ،ركّزت رصاحة عىل الإدمان سلسةل من ادّلراسات الإدمان يف جامعة اكمربيدج رباء عملوأ جرى خ 

  وحفصوا أ دمغهتم. عىل الإنرتنت، ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  عىل أ عراض الإدمان افعليّ  اذلين تظهر علهيمعزل املشاركني ب

 اجلنس ّية تس تجيب للمحفّزات ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  املدمنني عىلادّلراس تان اللّتان نرشات حّّت ال ن تؤكّدان أ ّن أ دمغة و 

 . يقول أ حد الباحثني:اخملّدر طيتعاعند  املدمنني عىل اخملّدرات أ دمغة اس تجابةاذلي ميزّي مط نّ ال عىل نفس 

وهذه  ء،ال حّصاوبني  انون من الّسلوك اجلنيّس القهريّ أ دمغة املرىض اذلين يع اس تجابة"هناك فروقات جلّية بني 

أ ّن هذه ادّلراسة سوف تساعد  أ عتقد...  أ دمغة املدمنني عىل اخملّدرات اس تجابةالفروقات تعكس نفس النّمط اذلي نراه يف 

رصف النّظر عن الّسلوك ن ينبغي أ لو  ،واختالل وظيفّي حقيقيّ  ،مريضّ اإدمان حاةل  النّاس عىل فهم هذه القضّية عىل أ ّّنا

اليت ينظر هبا ريقة ، اكنت هذه يه الطّ فقط قبل س نوات معدودةف ...  قضّية أ خالقيّة وحسب ىل اعتبارهعاجلنيّس القهرّي 

 تعاطي اخملّدرات." الإدمان عىل أ و ،لعب القامرعىل املريّض  الإدمانالنّاس اإىل 

 ازائد اظهر نشاطت املدمنني  يف أ دمغةمركز املاكفأ ة  يف النّواة املتّكئةاكتشف فريق الباحثني يف جامعة اكمربيدج أ ّن و 

 ،عىل املشاركني لعّدة ثوان حمدودةعرضت فاحض  جنيسّ  من فيمل لقطات اليت اكنت عبارة عن، و اجلنس ّية لمحفّزاتاس تجابة ل

 اليت تشحن ، واحلساس ّية املفرطة يهاليت سنرشهحا بشلك مفّصل بعد قليلو  "احلساس ّية املفرطة" حاةل من وهذا دليل عىل

أ ّن دراسة هنا من اجلدير ابذّلكر و  .ابس مترار ّيةنس  اجل املرئّيات  املزيد من شاهدةمل  املدمن اذلي يدفع التّوق الّشديد وتؤّجج

 ازائد دماغّيا اجّسلن نشاطأ يضا هّن  عىل الإنرتنت وايت يرتدن املواقع الإابحيّةالنّساء اللّ  ، أ ظهرت أ نّ حديثة أ جريت يف أ ملانيا

 .مقارنة مبجموعة التّحمّك  اجلنس ّية قطاتشاهدة اللّ مل اس تجابة 

لهيا الباحثونتاجئ اليت نّ ال مع  ابملقارنةو  "احلساس ّية املفرطة"دليال عىل  ، واليت وجدتجامعة اكمربيدج يف توّصل اإ
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املرئّيات  من مشاهدي غري املدمننييف أ دمغة  وجدفريق البحث يف معهد ماكس بالنك  فاإنّ  ،النّواة املتّكئة نشاطيف زايدة و 

 أ و "تبدّل الإحساس"دليل عىل  ذكل يعتربو  ويه اخملّطط البطيّن، يف نشاط منطقة أ خرى من ّجاز املاكفأ ة مخول ّيةنس  اجل 

 ضعف الاس تجابة.

لهيا ال حباث يف معهد ماكس بالنك مبراجعة فريق البحث يف جامعة اكمربيدج قاموقد   ، وتوّصلالنّتاجئ اليت توّصلت اإ

وهذا  ،هنا عند غري املدمننيعاملدمنني  قد ختتلف عند ّيةنس  اجل املرئّيات شاهدة عند م يّة مفادها أ ّن اس تجابة ادّلماغ اإىل نظر 

أ معق لهذا  اقّدم توضيحنعملت يف الك التّجربتني ميكن أ ن اليت اس ت ّيةنس  اجل املرئّيات  نا طبيعةتفّحص نا لو لعلّ لكن و  ،حصيح

 الاختالف.

ذات  ةفوتوغرافيّ  اصور يف الاس تجابة عندما عرضوا عىل املشاركني امعهد ماكس بالنك ضعففريق البحث يف وجد 

 .ثوان ٩مّدهتا  من فيمل جنيسّ بيامن اس تعمل فريق البحث يف جامعة اكمربيدج مقاطع  فقط، ملّدة نصف اثنيةو  حمتوى جنيسّ 

مقارنة مبا  ايشء عادّي جدّ  االإابحيّة اليوم عىل أ ّنّ  املواقع راتدييف نظر م بدوت قد  العابرة الّصور الفوتوغرافيّةني أ ّن حيف و

 ،ابحيّة سواء أ اكنوا مدمنني أ م لالإ  راتدي املواقعم غالبّية غريزة ثريت أ ن  امن شأ ّنّن مشاهدة الفيمل فاإ ، يعرض عىل الإنرتنت

مل رباّم يكون احملفّز يف ال وابلتّايل فاإّن  ،يوب الإابحيّةعىل مواقع التّ  ايشاهدوّناجلنس ّية اليت املرئّيات أ قرب اإىل نوعّية  اّنّ وذكل ل  

 .ةري وغري مث بنظرمه ممةّل ابتت أ قرب اإىل متثيل املغرايت اجلنس ّية العاديّة واليت  الّصور الفوتوغرافيّةيف حني أ ّن  ال نسب،

وضعف  ،ّية(نس  فالم اجل ال  الإدمان )زايدة احلساس ّية للمحفّزات املتعلّقة مباّدة : فاإّن الك النّتيجتني ،يف لّك ال حوالو

لإابحيّة ا للمرئّيات الّزائد عن احلدّ يف حالت الاس هتالك  بتنيغر مس تليس تا  (الّصور الفوتوغرافيّة) زات العاديةالاس تجابة للمحفّ 

يف لّك أ نواع  رصدهامّت تقلّص الّشعور ابملتعة يه أ عراض  من يصاحهبا مازايدة احلساس ّية للمحفّز و وذكل ل ّن  ،عىل الإنرتنت

 الإدمان.

ماكّنم  املرئّيات اجلنس ّية شاهدةته مب عالق و  احلديث عمل الإدمانقراءة املزيد عن املهمتّون ب  الاّطالععىل الإنرتنت ابإ

ُ  حول هذا املوضوعتقرير  عىل  ،اجلنس ّية الإدمان عىل الإابحيّة"وانه وعن ،رباءاخلمن قبل  مّت تدقيق حمتواهو ،يف جمةّل علمّية رِش ن
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 42."تربه من منظور الدّلونة العصبّيةفّز خارق للّطبيعة خن حم

 اهثر وأ   ّيةنس  اجل مشاهدة املرئّيات  دمان عىلالإ  جمال يف املتخّصصة ال حباثاملزيد من  اإجراء شهدل شّك بأ نّنا سن و

بغّض النّظر  هو مرض واحد الإدمان بلّك أ نواعهأ ّن بالإدمان يؤكّدون  يف عمل رباءاخلبيد أ ّن  ،القريب يف املس تقبل عىل ادّلماغ

النّيكوتني أ و الهريوين أ و تعاطي  ،أ و رشب امخلور ،أ و لعب القامر ،اجلنس ّية ال فالم مشاهدة ، سواء أ اكنتالإدمانعن ماّدة 

املئات من ادّلراسات و  ،يف العقود املاضية دراسة مس تفيضة نواع من الإدمانال  هذه العلامء واخملتّصون وقد درس   .أ و امليث

أ ّن لّك أ نواع الإدمان تؤثّر عىل الوظائف ادّلماغّية ب مجيعها تؤكّد ّدراتدمان عىل تعاطي اخمليف موضوع الإدمان الّسلويّك والإ 

ّ تغرّيات وينتج عهنا  ،ذاهتا ال ساس ّية يت عىل س نأ  و ) رمغ اختالف ماّدة الإدمان يف بنية ادّلماغحمّددة ومعروفة كمييائّية ة و عضوي

 بتفصيل أ كرث(.و  لحقا ذكل

 ابأ ّن الإدمان بلّك أ نواعه هو مرض واحد ويتبع نوذج 43"الإدمان عالجاجملمتع ال مرييّك ل" أ كّدم ٢٠١١يف عام و

 ما يّل من صفحة ال س ئةل الّشائعةوقد اقتطعت  ,املعروفة الإدمان أ نواعلالإدمان يشمل لّك  تعريف جديد بنرش قامو  ،اموّحد

 :عىل موقعهم الإلكرتوين

 تناول الإدمان عىل"و "الإدمان عىل لعب القامر"ؤال: هذا التّعريف اجلديد لالإدمان يشري اإىل سّ ال 

الإدمان بأ ّن  عالجل هل يؤمن اجملمتع ال مرييكّ  "،الإدمان عىل بعض الّسلوكّيات اجلنس ّية"و "ل طعمةا

 جلنس ميكن أ ن يقودا اإىل الإدمان؟الّطعام وا

عىل أ نّه الإدمان يتجنّب تعريف الإدمان  عالجل اذلي يقّدمه اجملمتع ال مرييّك  ابة: التّعريف اجلديدالإج

نّه، ّدرات احملظورةاخمل تعاطيمقترص عىل  الّسلوكّيات اليت بعض ب  يرتبطميكن أ ن  الإدمان أ ّن وحّض ي بل اإ

ادّلوائر  هبا عملت اليت ريقةطّ لتعلّق ابي هذا التّعريف يقول بأ ّن الإدمان ة... فأ  اكعور ابملالشّ  الّشخص نحمت 

عن  ل شخاص اذلين يعانون من الإدمانى ابنية ووظيفة ادّلماغ دلختتلف  وكيف ،العصبّية يف ادّلماغ

ل شخاص اذلين ل يعانون من الإدمان... الّطعام والّسلوك اجلنيّس وكذكل ى ابنية ووظيفة ادّلماغ دل

 يفنزعة مرضّية "كن أ ن تصاحهبا املم ، ومنةفأ  اكنح الّشخص الّشعور ابملسلوكّيات مت  لعب القامر يه

 نذكر يف تعريفنا اجلديد لالإدمان.كام  "الّسعي وراء املتعة واملاكفأ ة

 

                                        

 م٢٠١٣نرشت عام  "دواندل هيلتون"دراسة لدّلكتور  42

 يف جمال عمل الإدمان باحثنيال طبّاء و مجموعة من ال   "الإدمان عالجاجملمتع ال مرييّك ل" يضمّ  43
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طّباءل ال سايسّ  رجعاذلي يعترب امل "دليل التّشخيص والإحصاء"كذكل و  واذلي ينتقده ، النّفيسّ اخملتّصني يف الّطّب  ل 

تشارلز " يقول ،بوجود أ نواع من الإدمان الّسلويكّ  عىل مضض عرتفي مؤّخرا بدأ  اإل أ نّه  البعض بشّدة ويعتربه منهتيي الّصالحيّة،

 وما يتعلّق هبا: ّدراتراض الإدمان عىل اخململ اخملتّص بأ مرئيس فريق الع "أ وبراين

ّن الفكرة القائةل بأ ّن هناك أ نواع أ ل  ،قد تكون جديدة للبعض ّدراتالإدمان ل تتعلّق بتعاطي اخملن م ا"اإ

الإنسان عىل من ال حباث عىل احليواانت و  ةقوي دةلّ أ  الإدمان وجدان  حدوث أ نّنا والعاملون يف دراسة أ لّية

حفزي تّ ال اإذا اكن  هناك فرق يسول  ،خلل يف ّجاز املاكفأ ة يف ادّلماغتفيد بأ ّن الإدمان هو مرض ينتج من 

 أ و أ ّي ماّدة أ خرى." ،ّيةالكحول املرشوابت تعاطي  أ و ،هاز املاكفأ ة يمّت عن طريق لعب القامرجل تكّرر امل 

 "عىل لعب القامر الّسلويّك مثل "الإدمان لإدماناب ل يعرتفون -عمل الإدمان من غري اخملتّصني يف-أ ّن البعض قد جتد 

لهيا عىل أ ّّناي بل  ،دمانالإ  يعتربوّنا من أ نواع ول "مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية"الإدمان عىل أ و  . "سلوكّيات قهريّة" نظرون اإ

 اليت حتدث يف دماغ العصبّية : كيف ختتلف التّغرّياتهذا الّسؤال مقد سأ لهتو  ،للّرماد يف العيون ال يعدو كونه ذرّ  الّرأ ي اوهذ

 ؟تعاطي اخملّدراتملدمنني عىل ا دماغاليت حتدث يف ملصابني ابلّسلوك القهري عن التّغرّيات العصبّية ا

ماكن مرّويج فكرة الّسلوك القهرّي أ ن جييبوا عن هذا الّسؤاليف الواقع   يفاختالفات عضويّة  هناك يسل ف  ،ليس ابإ

قبال القهري عىل لعب القامر"و "الإدمان عىل لعب القامر"ادّلماغ بني بنية ووظيفة  ّجاز واحد للماكفأ ة ودائرة  هناك . "الإ

يه التّغرّيات ذاهتا اليت  ،يف حالت الإدمان الّسلويكّ اليت حتدث فهيا  التّغرّيات اجلوهريّةو  ،صبّية واحدة للماكفأ ة يف ادّلماغع 

يف  حتدث اليت املعروفة اتويه التّغريّ  ،القهريّ  ّسلوكيف حالت ال  كذكلو  ،تعاطي اخملّدراتيف حالت الإدمان عىل  دثحت

ضافيّة ممزّياتابلّطبع فاإّن لك نوع من أ نواع الإدمان هل و، دون اس تثناء حالت الإدمان لكّ  ادّلماغ يف  . خاّصة به متزّيه عن غريه اإ

دمان عىل تعاطي الإ سواء أ اكن  ،الإدمان حالتدها يف لّك رصالتّغرّيات ادّلماغية اليت ن فامي يّل عليمك أ عرضسو 

 لويّك:سّ ال دمان الإ أ و  ّدراتاخمل

فراز ادّلوابمني والتّغرّيات ال خرى يف خنفاضالا للمتعة. خدر يف الاس تجابة ضعف و  هوو  "الإحساستبدّل " -أ   اليت  اإ

اّدة اليت تزيد اإىل الّسلوك أ و امل اولكنّه يظّل تّواق ،جتعل املدمن أ قّل حساس ّية ملتع احلياة اليوميّة حتدث يف ادّلماغ

فراز ادّلوابمني نحّّت  وال نشطة ال خرىوقد هيمل الاهامتمات  ،اإ  كربى.  مهّيةوأ   اكن لها يف الّسابق أ ولويّة واإ

ل نّه  ،مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية حظه املدمن عىلاليأ اثر الإدمان  أ ّول أ ثر من -عىل ال غلب-تبدّل الإحساس هو و 
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يف عمل  ا يسّمىموهذا ، حيصل عىل نفس املس توى من املتعة من أ جل أ ن قوىاإىل حمفّزات أ كرب وأ   يصبح حباجة

أ و  ،الإابحيّة يف تصفّح املواقع أ طول ايقيض وقت فتجده ،ينعكس ذكل عىل سلوك املدمن. و "التّحّمل" الإدمان

 ولكن ليس مبا يكفي للوصول اإىل اذّلروة ومنمن الإاثرة  عال عىل مس توى افظأ ن حييطيل زمن اجللسة الواحدة ب

يس متّر  بل ،دون ممارسة الاس متناءة نس يّ اجل  فالميشاهد ال   أ ن أ و ،طويةلاحلال فرتة  مّث القذف، ويبقى عىل هذه

 البحث ادّلؤوب عن عرض اخلتام املثايّل ليخمت به اجللسة. لتّصفّح و اب

أ نواع العروض يف حيث يعمد املدمن اإىل التّصعيد  ،بشلك أ خرعىل سلوك املدمن  تبدّل الإحساس ينعكسوقد 

 ،. تذكّر: الّصدمةامؤذية نفس يّ و  صادمة أ و حّّت  ،أ و أ كرث غرابة ،اأ شّد حفش اإىل أ نواع اليت يشاهدها نس ّيةاجل 

فراز ادّلوابمني.  ،احلرص النّفيسّ و  ،واملفاجأ ة  لكّها عوامل تزيد اإ

أ ّن حبيث   ما يرتبط ويزتامن معها،ولكّ  متعةلل  راخسةواعي ذكرايت يسّجل الإدراك الاّل  اإذ ،"احلساس ّية املفرطة" -ب

حياءاتأ و التّعّرض ل ،كرايتهذه اذلّ  اسرتجاع جمّرد  .للمتعة ذاهتا اجدّ  ينتوق شديدحتفزي و  ينتج عنه ،املرتبطة هبا الإ

تؤّدي اإىل اإشعال  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةعىل  الإدمان بسبب يف ادّلماغ حدثتاس تُ الّروابط العصبّية اليت 

العصبوانت اليت "بناء عىل مبدأ  ابلّسلوك املتعلّقة  -ال فاكروحّّت - حياءاتللماكفأ ة اس تجابة لالإ ادّلائرة العصبّية 

شّد جتعل الإدمان أ   -يف أ حباثه 44اليت حتّدث عهنا ابفلوف- ايتركهذه اذلّ و  ،"ابط بيهناتقوى وتتوثّق الّرو اتستثار مع

 . بشلك قهريّ ، و تهيف حياال نشطة ال خرى  لكّ  من جذاب لهامتم املدمن

أ ن  جمّردأ و  ،أ و مشاهدة الإعالانت عىل الّشاشة ،مثل تشغيل احلاسوب يط الّشخصحم املوجودة يف  تحياءاالإ 

رغبة  دليه من املمكن أ ن تؤّجج، و مبشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةقد تكون مرتبطة يف ذاكرته  لكّها كون يف خلوةي

وجتك للتّسّوق؟ عىل ال غلب ج ز امرسة اجلنس حاملا ختر ملالإابحيّة. هل تشعر برغبة جارفة املواقع  تصفّحشديدة ب 

هذه بعضهم احلساس ّية املفرطة ل وصف وقد  .أ خر يتحمّك بدماغك اأ و أ ّن خشص ،ولكن قد تشعر بأ نّك مسرّي  !ل

فورة الإابحيّة".  قد تشعر بمشاهدة ال فالم وهو  واحد كام لو أ ّّنا "دخول يف نفق مظمل ليس هل اإل منفذاحملفّزات 

                                        

يفان ابفلوف" ) 44  (: عامل رويس وابحث يف عمل النّفس اش هتر بتجاربه عىل الالكب يف جمال التّكيّف الّسلويّك م١٩٣٦-١٨٤٩"اإ
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تفكّر فيه هو أ ن تفتح تس تطيع أ ن ولّك ما  ،يف ال طراف شاعتر اأ و حّّت  ،دقّات القلب زايدة يفبأ و  ،من النّشاط

 احلاسوب وتتصفّح مواقع التّيوب الإابحيّة املفّضةل دليك. 

اثرةتوحّض كيف  اليت فقط بعض ال مثةلهذه   ادّلوائر العصبّية تعمل الإحياءات واذّلكرايت املرتبطة ابلّسلوك عىل اإ

ّجاز املاكفأ ة دليك صارخة:  بدورها تشعل هذه، و حلساس ّية املفرطةواليت تمتزّي اب ،املس تحدثة بسبب الإدمان

 ".حال"افعل ذكل 

ّ ال يقّل حيث  ،نشاط الفّص اجلهبيّي لدّلماغيف مخول  -ج يؤّدي اإىل مّما  يف دماغ املدمن يف املنطقة اجلهبّية العصّب شاطن

اليت حيدهثا  تالتّغرّيا .واعيعىل مس توى الإدراك الاّل  هيف مواّجة التّوق الّشديد اذلي ينتاب دليه ضعف قّوة الإرادة

ضعف مع  ايّ تالزم  امرتبطة ارتباط أ يضا يف القرشة الّرماديّة للفّص اجلهبيّي لدّلماغ ويف ماّدة ادّلماغ البيضاءالإدمان 

 مراجعة لل حباث ادّلماغّية والنّفس ّية أ جريتتوّصلت قد و واقب. القدرة عىل التّنبّؤ ابلع تديّن و  ،التّحمّك ابلنفعالت

بفقداّنم القدرة عىل  امرتبط قد يكون وظائف ادّلماغ دلى املدمنني عىل الإنرتنت يف ديّن تّ ال أ ّن  اإىل يف أ ملانيا حديثا

يطرة عىل سلوكهم  شعر ي ماغ اجلهبيّي لدلّ أ عراض مخول الفّص اذلي يعاين من الّشخص  ،خدام الإنرتنتتاس   يفالس ّ

ادّلوائر العصبّية املس تحدثة بفعل الّسلوك الإدمايّن  :اةل شّد وجذب مثل لعبة شّد احلبليف ح هّن جزأ ين من دماغك  

. ومبا أ ّن "ل تفعلها مّرة أ خرى" يقول كل اال كرث تطّورو بيامن دماغك الواعي  "،نعم" مفرطة احلساس ّية وترصختكون 

فاإّن ادّلوائر العصبّية املس تحدثة بفعل  ت،عفقد أ ضالفّص اجلهبيّي( أ ي ) املدمن فيذيّة يف دماغاطق الّسلطة التّن من

 ما تكون الّراحبة. االإدمان غالب

 يؤّدي اإىل الّضغط النّفيسّ مّما جيعل أ قّل مس توى من  ،لّضغط النّفيسّ ايف  اليت تتحمّك اختالل يف ادّلوائر العصبّية  -د

 .املفرطة احلساس ّية ذات ادّلوائر العصبّية ينّشط الّضغط النّفيسّ ل ّن وذكل  ،نتاكسالاديد وشّ ال وق تّ تأ جيج ال 

ماكن التّغرّيات العصبّيةاكلتّايل نلّخص ما س بقميكن أ ن   فاإّن تبدّل  ،أ ن تنطق اليت حتدث يف ادّلماغ بفعل الإدمان : اإذا اكن ابإ

طة قد فاإّن احلساس ّية املفر  ،ويف ذات الوقت .من الاكتفاء"ن أ صل اإىل اإّي درجة : "ل ميكنين أ  اشاكي ينوحالإحساس قد 

تبدّل  كلسبّب ي ذاته اذلالّّشء  يف احلقيقة هو "ه"ما حتتاجو ،"هحتتاج مالّك  يّ دل ،مّل اإيلّ تلكزك يف جنبك قائةل: "ه

ماكينليس ولكن  ،ويقول: "فكرة سيّئة ،ويتهنّد ،.  أ ّما مخول الفّص اجلهبيّي فقد هيّز كتفيهالإحساس الاختالل أ ّما  .أ ن أ منعك" ابإ
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نّه ف للّضغط النّفيسّ يف ادّلوائر العصبّية   ".معاانيتخيفّف يّك  ،وحال ،، ال ن: "أ ان حباجة لّشء ماايستنجد صارخاإ

مشاهدة  عىل دمننياملوقد أ مجلها أ حد  ،ساس ّية يف لّك أ نواع الإدمانيه ال عراض ال  جممتعة  عراض ال ربعةهذه ال  

دمانه املرئّيات اجلنس ّية ، يشء ل يعطيين الّشعور ابلكتفاءمبا يّل: "ل ميكنين أ ن أ حصل عىل كفاييت من  بعد أ ن تعاىف من اإ

فيتعمّل املدمن  ،هذه التّغرّيات اجّتاه عكسين مت عندماالتّعايف من الإدمان يو ". بأ ّي حالو  ،لكتفاء أ بدااب الّشعور وما اكن ليعطيين

 كيف يتحمّك يف رغباته بشلك طبيعّي. ارويد ارويد

 ؟أ عراض الانسحابوماذا عن 

الاحتياج اإىل أ ي التّحّمل )معاانة الّشخص من الإدمان يس تلزم ابلرّضورة  تشخيص حالت يعتقد الكثريون بأ نّ 

 وذكل بسبب تبدّل الإحساس( وأ عراض الانسحاب القاس ية. واحلقيقة أ ّن ريأ ثتّ ال  نفس املس توى منب  ّشعورل حمفّزات أ قوى ل 

رمغ أ ّن  ،دمانالإ  يف تشخيص حالت اأ ساس يّ  اليس رشط امأ و لكهي هذين العَرضني )التّحّمل وأ عراض الانسحاب( وجود أ حد

 عىل يعترب أ كرث ال دةّل املوثوقةاذلي  العَرضبيامن  ام.هييعانون من لك يرّصحون بأ ّّنم ما ايوم غالبال  مشاهدي املرئّيات اجلنس ّية

الاس مترار يف الّسلوك  :هو الإدمان حالت اذلي هتمتّ بفحصه لّك اختبارات تقيميو  ،الّسلويكّ  الإدمان وصول الّشخص اإىل درجة

 .لهذا الّسلوك الرّضر من النّتاجئ الّسلبّية الواحضة ابلّرمغ

نرت  مشاهدو املرئّيات اجلنس ّية اليت أ دىل هبا من التّرصحيات اعددلقد عرضنا يف غري موضع من هذا الكتاب   نتعىل الإ

عندما ضعفت اس تجابة أ دمغهتم للامّدة  اواحنراف اأ كرث حفش املرئّيات اجلنس ّيةبأ ّّنم سعوا اإىل مشاهدة أ نواع من أ قّروا اذلين 

 حاب؟ولكن ماذا عن أ عراض الانس ،وقّل شعورمه ابملتعة )التّحّمل( ،املرئّية

يعاين دون أ ن  قد وصل اإىل درجة الإدمان ابلفعليكون الّشخص  ن املمكن أ نم -قبل قليلوكام ذكران - نقول بداية

يكوتني والكواكيني قد يكونوا منغمسني بعمق يف اإدماّنم عىل سبيل املثال فاإّن املدمنني عىل النّ و  ،من أ عراض الانسحاب احلاّدة

 "الّريبوت" نتدايتم رصدت يف وقد الهريوين.  انسحاب بس يطة مقارنة ابملدمنني عىل امخلر أ وولكهنم عادة ما يعانون من أ عراض 

ّبان اذلين ترصحيات ل  ،"الّريبوت"بعد  عانوا مهنا اليت عراضال  يتحّدثون بشلك روتييّن عن خاضوا جتربة الإقالع لعديد من الش ّ

ها هؤلء ذكر  ، ومن ال عراض اليتيف حالت الإدمان عىل اخملّدرات اليت نراها بأ عراض الانسحاب رصحياتتّ هذه ال  وتذكّرين
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ّبان  ،القدرة عىل الرّتكزي وعدم ،الإّجادو  ،نفاذ الّصربو  ،والّصداع ،وتقلّب املزاج ،الهّتّيج املفرطو  ،احلرص النّفيسّ و  ،ال رق :الش ّ

أ خرى  ابعضهم أ عراضذكر وقد .  شاهدة املرئّيات اجلنس ّيةمل التّوق الّشديد تأ ّجج و  ،الاجامتعيّ  وانعدام النّشاط ،والاكتئاب

حلرص ونوابت متتابعة من الاكتئاب أ و ا ،وتش نّج العضالت ،وأ عراض شبهية بزنلت الربد ،الّرجفة يف ال طرافصادمة مثل 

ّبان  ووه ،ّيةللّرغبة اجلنس   -بشلك غامض ومفاجئو -أ و الفقدان التّام  ،رو هشّ عدد من ال تس متّر ل قد واليت النّفيسّ  ما يسّميه الش ّ

يقول . دون غريها مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية وهذا الَعَرض ابلّطبع ينحرص يف حالت الإدمان عىل، "املوت الرّسيري"حاةل 

 أ حدمه:

 ،عانيت من الاكتئاب احلادّ   .ما يف اللكمة من معىن بلكّ  ،اكنون ال ّول والثّاين اكان صعبني فعال ا"شهر 

ووجدت  ،اللّيلوطوال كئيبة اكنت جتول خباطري طوال الهّنار و ال  فاكرال  و  ،اوانعدام الّرغبة اجلنس ّية لكّيّ 

وك نّه قطعة  مرتّهل بشلك دامئ، اكن رمز رجوليت يف حاةل يرىث لهالقد نفيس أ بيك مثل الّطفل الّصغري. 

 جبذب انتباه أ ّي أ نىث." -حّّت حيملأ و -حبيث أ نّه مل يكن يرغب  ،يف جسديوعدمية الفائدة زائدة 

اإل أ ّن  ،بشلك خاّص ة نس يّ اجل  مشاهدة املرئّيات ان عىلدراسة أ عراض الانسحاب يف حالت الإدم حّّت ال ن مل تمتّ 

، واليت نرشت الإنرتنت بشلك عامّ  اس تخدام يف موضوع الإدمان عىلجامعيت سوانس يا وميالن نتاجئ ال حباث اليت أ جريت يف 

يعانون من أ عراض جسمّية ونفس ّية تش به أ عراض الانسحاب دلى املدمنني عىل  أ شارت اإىل أ ّن املدمننيم، ٢٠١٣عام 

وا اذلين شاركوا يف ادّلراسة اكن ملدمننيالغالبّية العظمى من او  ،بشلك مفاجئاس تخدام الإنرتنت عندما يتوقّفون عن  اخملّدرات

 أ و للعب القامر. لرتياد املواقع الإابحيّة ون الإنرتنت بشلك رئييسّ مخديس ت

ل ،الانسحاب أ عراضيعاين من  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةليس لّك من يتوقّف عن ابلّطبع و   أ ّن بعضهم يعاين مناإ

ّبانجّدا أ عراض قاس ية  :، يقول بعض الش ّ

وأ مل يف العضالت  ،لنّومل  اخللود وصعوبة يف ،ديدشّ ال رهاق الإ "ال عراض اليت أ عاين مهنا بعد الإقالع: 

 ،وصعوبة يف التّنفس ،الّصدر يف وضيق ،وتشويش يف ال فاكر ،احلرارة درجة وارتفاع يف ،واملفاصل

 ."شديد نفيسّ  حرصو 

*    *    * 

عندما أ جلس  افرجالي ل هتدأ ن أ بد ،عاين مهنا يه اضطراب يف الّرجلني"أ عراض الانسحاب اليت أ  

 ،يلأ و أ ستيقظ يف منتصف اللّ  ،النّوم حيث أ جد صعوبة يف ،متقّطع وأ عاين من نوم عىل الكريّس.

 ،داعّص أ عاين أ يضا من الو  . أ متكّن من اخللود للنّوم بعدهاول ،وتكون دقّات قلّب متسارعة اإىل درجة كبرية
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 وحاليت الّصّحّية مرتّدية بشلك عام." ،والهتاب يف احللق

 

أ عراض الانسحاب  اإىل حّد ماتش به  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية أ عراض الانسحاب يف حالت الإدمان عىل أ نّ من املؤكّد و 

 ،العصبّية-من التّأ ثريات الكمييائّية ّدداحمو  اأ ساس يّ  اث نطدحتل ّن لّك أ نواع الإدمان وذكل  ،يف حالت الإدمان عىل اخملّدرات

، الانسحابو.  غريهمتزّي لّك نوع من أ نواع الإدمان عن  اليتخرى ال  غرّيات تّ ال اإىل  اطبع ابلإضافة،  ادّلماغغرّيات يف خالايوالتّ 

 ،العصبّية يف ادّلماغ-سلسةل من التّعديالت الكمييائّية يؤّدي اإىل أ ّي التّوقّف عن ممارسة الّسلوك اذلي سبّب هذه التّغرّيات،

 ا عن غريه.م الّك خشص يشعر بأ ثر هذه التّعديالت بشلك خمتلف نوعو 

 جتاوز حّد الاكتفاء الّطبيعيّ 

 ادفين ااإىل ادّلماغ بأ ّن الّشخص قد وجد كزن  عصبّية أ و اجلنس يرسل اإشارة طعمةل  من االاس هتالك الّزائد عن احلّد 

يف احلالت وخاّصة  ،ذو قميةو  طبيعيّ  دافع هور اس تكثالا اذلي حيثّنا عىلالعصّّب -هذا ادّلافع الكمييايئّ و  ،ينبغي الاس تفادة منه

يس هتكل ما قد يصل اإىل  اذليقطيع اذّلئاب يف   -عىل سبيل املثال- فرصة أ كرب للبقاء. فكّراليت مينحنا فهيا جتاوز حّد الاكتفاء 

 ،طيع من الإانث اجلاهزة للتّخصيبمن حلم الفريسة يف وجبة واحدة، أ و موامس الزّتاوج عندما يكون هناك ق  عرشين رطال

البقاء  فرصويزيد  ،الاس تفادة مهنا للحيوان لالس تكثار يضمن الّطبيعيّ  ادّلافعو  ،ول تدوم طويال ،من الوفرة اندرة موامسهذه 

 والاس مترار.

 هذه الوفرة عىل ادّلماغ يس تقبلو  ،يتّسم ابلوفرة والتّجديد "للزّتاوج" موسام مراتدهيا متنح الإنرتنتاملواقع الإابحيّة عىل 

الّشخص فاإّن  ،ّية بطبيعهتاي . وكام تفعل لّك احليواانت الثّدهّتّيج اجلنيّس الّشديدابل  من الّشعور ايصاحهب امل ،قمية اتذفرصة  اأ ّنّ 

 ،ل ينهتيي عىل الإنرتنت "مومس الزّتاوج"أ ّن  غري ،اوعرض نرش جيناته طول عىلل عمس ي اذلي يشاهد املرئّيات اجلنس ّية

ماكن فراط، ودون حّد، والاس متناء يف مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية أ ن يس مترّ  الّشخص وابإ الرّتقّب دون ّناية يف ال فق. و  ابإ

فراز ادّلوابمنييؤّدي اإىل  عىل الإنرتنت الإابحيّة املصاحب لتصفّح املواقع  ا،جديد اطعمق الّشخص فهيا يشاهد يف لّك مّرة زايدة اإ

فراز  زايدةوالهّتّيج اجلنيّس هو املاكفأ ة الّطبيعّية اليت تسبّب  ،الهّتيّج اجلنيسّ  اإىلذكل  ، ويؤّدياتهتفوق توقّع جنس ّية ةادّ مأ و  اإ

 عىل الإطالق. اإىل أ عىل مس توايته الإنسان عند ادّلوابمني
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 ،اجللسة لساعاتقد تس متّر و نقرة ... ف مّث نقرة ونقرة  ،قرة مّث اس متناءنف مّث اس متناء، وبعدها نقرة ونقرة نقرة ف نقرة ونقرة 

ّن الاكتفاء، اإل أ   دّ حاإىل جتاوز  قد تدفعه يف بعض ال حيان أ لّية الاس تكثار الّطبيعّية دلى الّشخصرمغ أ ّن و  .بعد يوم ايوم

. وحيّذر اخلبريان دون توقّف الاس هتالك الزائد عن احلّد اذلي يس مترّ للتّعامل مع هذا النّوع من  ادّلماغ هّزجت  ملطبيعة اخللق 

اإىل مرحةل الإدمان مشاهدهيا  ميكن أ ن توصل عىل الإنرتنت املتوفّرة اليوم املرئّيات اجلنس ّيةّن أ  من  "س يتسام"و "رميريسام"

 .روتيينّ بشلك و  ،بكرثة عىل الإنرتنت الإابحيّة يراتدون املواقعاذلين  أ ولئك وخاّصة ،برسعة كبرية

 كيف حيثّنا ادّلماغ عىل الاس تكثار

فراز يف ايدةزّ ال أ نّ  فامي س بقذكران  تسبّب اليت يف ادّلماغ  عصبّيةال -الكمييائّية الإشاراتطالق اإ  تؤّدي اإىلادّلوابمني  اإ

فراز ادّلوابمني تن نوابت ، وذكل ل ّن ات املصاحبة لالإدمانالتّغريّ  نتاج ّشطالارتفاع يف اإ  اامسه ةبروتينيّ  اّدةجزيء م أ لّية اإ

 ...يف حالت الإدمان يف ادّلماغ دثاليت حتعدد من التّغرّيات ادّلامئة لمفتاح التّشغيل  يهدلتافوس ّب و  ،"دلتافوس ّب"

مع مكّّيات  طردايّ تناس با  املرتامكة دلتافوس ّبمكّيّات  تناسب، وت بطء يف ّجاز املاكفأ ة يف ادّلماغب  دلتافوس ّب ماّدةرتامك ت

فرازها   ،الّسكّراّيت واملواّد الغنّية ابدّلهونتناول و  ،اجلنسممارسة  مثلالّطبيعّية  ناتع م يف ننخرط  يف لّك مّرةادّلوابمني اليت يمّت اإ

وراءه التّغرّيات  اتراك ،يتبّدديّك وس ّب اإىل شهر أ و شهرين دلتاف ماّدة جزيء حيتاجو . تعاطي اخملّدرات عندأ و  ،الّرايضةممارسة و 

 اليت سبهّبا.

دلتافوس ّب يف مراكز  اّدةترامك مالباحثون أ ّن يعترب يف الوقت احلايّل، وملاذا أ ان هممّت بتعريفمك بربوتني دلتافوس ّب؟ 

الإدمان عىل حالت يف يف حالت الإدمان الّسلويّك و ويرخّسها مفتاح التّشغيل اذّلي يوّطد عادة الإدمان هو املاكفأ ة يف ادّلماغ

نو عىل حّد سواء.  اتاخملّدر تعاطي  ّل  ،ظاهرا للوهةل ال وىل مل يبد اإ يقّوض الاّدعاء  ربوتينيّةال ه املاّدةهذ جزيء أ ّن اكتشافاإ

 الإنرتنت غري ممكن.عىل  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية بأ ّن الإدمان عىل

تشغيل مجموعة حمّددة من سبّب ي  دلتافوس ّب بروتنيترامك جزيئات  اجئ ترامك بروتني دلتافوس ّب؟ولكن ما يه نت

س تعران يف مراكز املاكفأ ة يف ادّلماغ. لو أ   يف بنية الرّتاكيب العصبّية والتّوازن الكمييايئاليت بدورها تسبّب تغرّيات و  ،اجلينات

س ّب هو عامل البناء اذلي دلتافو بيامن  ،فاإّن ادّلوابمني هو رئيس العّمال اذلي يصدر ال وامر والتّعلاميت ،موقع البناء ثيل منالمتّ 
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العامل و  ،ره املّرة تلو ال خرى"وعليك أ ن تقوم به وتكرّ  ،اجدّ  ا: "هذا الّسلوك همّم جدّ ارخاص ادّلوابمنييقول مسنت. يصّب الإ 

تغيري مسار الّروابط  فيعمل عىل ،رهاكر رص عىل توظيفته أ ن حيثّك عىل أ ن تتذكّر هذا الّسلوك وحت" دلتافوس ّب"النّش يط 

هو الّسلوك اذلي كنت  "هذا"و ،"هذا"تشعر ابلّرغبة يف  عكلجت جديدة عصبّية ، واس تحداث روابطالعصبّية يف دماغك

 .، أ اّي اكنبشلك مفرط وتكّرره تفعهل

فراز ادّلوابمني و  الّسلوك، وتكرار نتيجة لتكرارو   متواصةل، معلّية لولبّية تتودّل  ،ترامك دلتافوس ّبزايدة الّزايدة يف اإ

فراز ّدي اإىل نوابت ارتفاعحبيث أ ّن تأ ّجج الّرغبة يؤّدي اإىل الاخنراط يف الّسلوك مّما يؤ  فراز ارتفاعو  ،ادّلوابمني يف اإ ادّلوابمني  اإ

مّرة  ويصبح مس توى الإحلاح أ قوى يف لكّ  .. وهذا دواليك،اذلي بدوره يلّح عليك بتكرار الّسلوك.و  ،يسبّب ترامك دلتافوس ّب

ّ  ،تتوثّق الّروابط بيهنا ااملبدأ  القائل بأ ّن العصبوانت اليت تستثار مع نذكرة. عندما تعاد فهيا الكرّ  ن اذلي  ورادلّ نتحّدث عن  نافاإ

 فوس ّب.بروتني دلتا يلعبه

د تشكيل يعا البعض امع بعضه مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةجلسة  العصبوانت اليت تستثار أ ثناءربط لّك  ما يمتّ وعند

 ملشاهدة تأ جيج التّوقاإىل  اخّصيصدف هذه هتشكيل تّ ال  ةعادواإ  ،جديدة عصبّية وابطابس تحداث ر  العصبّية للماكفأ ةادّلائرة 

 بروتني . لّك التّغرّيات اليت بدأ ت بسبب ترامكللمحفّز ابحلساس ّية املفرطة سابقا ما عّرفناه ذاهو  ،املرئّيات اجلنس ّية من املزيد

ّ تعمل عدلتافوس ّب  ّّنا عىل الإنرتنتالإابحيّة  حني نتحّدث عن ارتياد املواقعو  ،طافر ابإ نا عىل الاس هتالك ىل حث ّب كجتعلنا نن فاإ

 ب.يص خت ا يبدو لدّلماغ عىل أ نّه همرجان ممّ  الاس تكثارعىل 

لتحّث  قتخل بل ،لق لتجعل منّا مدمننيمل ختُ  يف ادّلماغ اليت حتدث العصبّية-هذه الّسلسةل من التّغرّيات الكمييائّية

حني يمّت تشغيلها هنا أ ّن ال لّية اليت  ال ساس ّية توفّر. والفكرةت طيب و ت حني  رضوراّيت البقاءاخمللوق عىل الّسعي للحصول عىل 

فراز تؤّدي زايدة يف حالت و ،اليت تعمل يف حالت التّكيّف اجلنيسّ  عيهنا دلتافوس ّب يه ال لّيةبروتني ادّلوابمني اإىل ترامك  اإ

 ،احلساس ّية املفرطة تؤّدي اإىلرب ابفلوف( يف جتا لوحظ بدأ  بذاكرة خارقة لل حداث املالزمة للمتعة )كامت . مجيعها أ يضا الإدمان

 مشاهدو املرئّيات اجلنس ّية عتقدأ ن ي  مباكن من الّسذاجةو واحلساس ّية املفرطة بدورها تشعل الّرغبة امللّحة لتكرار الّسلوك. 

 .فطريّةال البيولوجيّة لّيةهذه ال   أ ّّنم حمّصنون ضد

فراط الفطريّ  الّسؤال اذلي يطرح نفسه هو: مّت يصبح الاس تكثارو  : عندما اللحّد؟ والإجابة بس يطة جدّ  اوجتاوز ااإ
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سبّبة لالإدمان سلسةل التّغرّيات ادّلماغّية امل  تشغيلمن مّث و  ،تصل درجة التّحفزي اإىل حّد يؤّدي اإىل ترامك بروتني دلتافوس ّب

 ا البعضطرهحياليت قد فاإّن التّساؤلت  ذلكل. وومن الّصعب التّنبّؤ به ،وهذا احلّد خيتلف من خشص ل خر ،هذا الرّتامكبسبب 

اإىل الإدمان؟  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةؤّدي ت؟ أ و مّت ة اجلنس ّيةابحيّ ندرج حتت بند الإ مثل: هل هذا النّوع من املرئّيات ي 

ناّم يه تساؤلت مضلةّل. فا ماكينات " أ ّّنا أ مسبّب الإدمان ت  يه اليت "البالك جاك" لعبة اإذا اكنت لنااؤ سلتّساؤل ال ّول يوازي اإ

 !"؟اّصص لل لك يوميّ ختمك دقيقة " :الوجبات الرّسيعة تناول عىل امدمنو  ابدين اخشص نا؟ والتّساؤل الثّاين يوازي سؤال "القامر

اذلي يسّجل فقط هو مس توى الإاثرة  اجلنس ّية، عرف ما يه الإابحيّةيماغ ل كز املاكفأ ة يف ادلّ احلقيقة يه أ ّن مر و 

فراز ادّلوابمني يف اصةلوالتّحفزي من خالل الّزايدة احل ونوعّية احملفّز اذلي خص بني دماغ الشّ  ذلي حيدثا املهبم التّفاعلو  ،اإ

ذا اكاليت شاهدها ّيةنس  املرئّيات اجل أ ي ) تعّرض هل  .أ م ل ن الّشخص سوف يسقط يف خفّ الإدمان( هو اذلي يقّرر اإ

 ةشاهدم  عن تّوقّفوأ ّن دلهيم القدرة عىل ال  ،اذلين يّدعون أ ّّنم غري مدمنني شخاصأ ّن بعض ال  جدير ابذّلكر و 

املرئّيات  ةشاهدم  هبسبّ اذلي ت أ عراض العجز اجلنيّس احلاّد ب لالإصابة أ يضامعّرضون  ،مّت أ رادوا بسهوةل ويرسّية نس  املرئّيات اجل 

بق أ ثناء أ   ،وضعف الانتصابأ   ،تأ ّخر القذف يعانون من أ عراض مثل فقد، ّيةنس  اجل  وعدم القدرة عىل الوصول اإىل ذروة الش ّ

 عىل وه هل التّغرّيات ادّلماغّية املصاحبةو ، لتّكيّف اجلنيسّ فاإّن ا التويف مثل هذه احلالاجنذاب لزوجاهتم.  أ يضا عدمو  ،امجلاع

 هذه ال عراض.ل  املسبّب ال رحج

 ،أ ي يفوق توقّعاتناكنّا نأ مل، ما أ فضل مّما  افهو يفرز بمكّّيات كبرية عندما جند بأ ّن شيئ ،اادّلوابمني شأ نه غريب حقّ 

ّ يف موضوع اجل وعندما ل يرىق ذات الّّشء اإىل مس توى توقّعاتنا.  كثرياولكنّه ينخفض  ن أ و  من املس تحيل ل ّي يشء هنس، فاإ

الإابحيّة عىل الإنرتنت. وابلتّايل فمبجّرد  املواقع والتّجديد اذلي توفّره ،والتّنّوع ،مس توى املفاجأ ة أ و يفوق أ ن يضايه خشصأ ّي 

مع زوجته ل ميكن أ ن  العالقة احلميةممارسة فاإّن  ،الإنرتنت عىل ّيةنس  اجل  مشاهدة ال فالم سلوكه اجلنيّس مع ّرجلأ ن يكيّف ال

 ،عىل مس توى الإدراك الاّلواعي وخّزنهتا ذاكرته ،املشاهد اجلنس ّية عىل الإنرتنت ذهنهيف  اليت صاغهتا اتهرىق اإىل مس توى توقّعت

فراز ادّلوابمني اعدم تلبية التّوقّعات ينتج عهنو  وذكل  ،الانتصاب قدرته عىل حتقيق وينعكس ذكل عىل ،هبوط يف مس توى اإ

 .الانتصاباحملافظة عىل متانة اجلنس ّية و  تأ ّجج الّشهوةرار رضورّي من أ جل اس متاس مترار الارتفاع يف مس توى ادّلوابمني ل ّن 

ا اإّنّ فوابلتّايل  ،املراهقون ابذّلات أ كرث عرضة للمخاطر ل ّن ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة يف دماغ املراهق نشطة للغايةو 
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فراز مكّيات ّيةنس  اجل  أ نواع املرئّيات لتّجديد يفس تجيب ل ت  يف دماغ املراهق أ كرث حساس ّية ومراكز املاكفأ ة  .ادّلوابمني منأ كرب  ابإ

 رئّياتمشاهدة امل يتكيّف مع ميكن أ ن فاإّن دماغ املراهق ،وابلنّتيجة .افوس ّبنتج مكّّيات أ كرب من بروتني دلتت و  ،لدّلوابمني

ج اوزّ ال عندنس احلقيقيّة ربة اجل خوض جت جتعلاإىل درجة وقد يصل التّكيّف  ،عىل الإنرتنت بعمق وبسهوةل مفاجئني نس ّيةاجل 

 أ مر غريب ودخيل. اوك ّنّ  بعضهمبدو ل ت 

بّ ال  يتعلّموا يّك  اإىل وقت أ طول، حيتاجون ّية يف سّن املراهقةرئّيات اجلنس  اذلين بدأ وا مبشاهدة املان ال صغر س نّا ش ّ

اذلين  س نّا الّرجال ال كربيامن ب  أ و أ كرث.  شهورعّدة ل، وقد تطول املّدة امقارنة ابلّرجال ال كرب س نّ  الّزوجيّة القةالاس متتاع ابلع

فلّك ما  ،لإابحيّةقبل أ ن يبدأ وا ابرتياد املواقع ا الّزوجيّةلعالقة واذلين تكيّفوا عىل املامرسة الّطبيعّية ل ،ش ّبوا قبل عرص الإنرتنت

 .هعزيز وت ،ار ما تعلّموه سابقهو تذكّ  هنو حيتاج

ذا مل من غريمه أ كرث عرضة لالإدمان املراهقنيجيعل  مّما ،أ كرث حساس ّية للماكفأ ة اليافع الفّت دماغأ ّن ب نؤكّد لمك . واإ

هذه حتصل يف  للّروابط العصبّية يف ادّلماغ فتذكّر أ ّن هناك معلّية تشذيب طبيعّية ،مبا فيه الكفاية مرعبةتكن هذه املعلومة 

زاةل الّروابط  ، حيثوحترص خياراته يف مرحةل البلوغ ّطفلال دماغ تشلّك  هذه شذيبمعلّية التّ و  املرحةل من العمر، لغاء واإ تقوم ابإ

الّروابط العصبّية اليت حشذت وقويت ابلس تعامل املتكّرر اس تجابة للمحفّزات  -عّززبل وت-وتبقي  ،العصبّية اليت ل تس تعمل

ذا  ن مل يكن، اجلنيّس اذلي تعّرض هل يف فرتة املراهقةالتّكيّف فاإّن  ،من العمر اتالعرشينعقد  بلغ الّشابّ احلياتّية. حّّت اإ  واإ

ّل أ نّه س يكون مثل أ خدود معيق حفر يف دماغه ،ال ثر دامئ عادة برجمته لن  كام أ نّ  ،ليس من الّسهل التّغايض عن وجودهو  ،اإ اإ

 سهةل. همّمةتكون 

 ال س باب واملسبّبات حتديد

أ ّن ب ويعتقد هؤلء اجلنس ّية، الإابحيّة ينكرون اإماكنّية الإدمان عىلالعلمّي  البحث جمال ّن بعض العاملني يفأ   ذكرت

مثل  نفس ّيةأ مراض  اذلين يعانون من تصيب ال شخاصعادة ما ّية رئّيات اجلنس  مشاهدة املاليت تنتج عن  الّضاّرة اثرال  

ارتياد هؤلء أ ّن  رّصون عىلوي .صدمة نفس ّية يف مرحةل الّطفوةل اذلين تعّرضوا اإىل أ و ،أ و الوسواس القهريّ  ،الاكتئاب

فراط لإابحيّةا ال شخاص للمواقع  لها. اال صلّية وليس مسبّب مشالكهتمل  ةجيهو نت  ابإ
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ولكن ل ميكن  ،وحيتاجون اإىل دمع اإضايفّ  ،دلهيم مشالكت مرضّية سابقةمراتدي املواقع الإابحيّة ل جرم أ ّن بعض 

ل اإذا عّرض  اثرة املفرطةل ّي خشص أ ن يعاين من الإدمان اإ ضافة اإىل ذكل، فاإّن   لك مزمن.بشو  ،نفسه لالإ  نظريهّتم اليت تفرتضاإ

 عىل الإنرتنت دون أ ن يكونّية رئّيات اجلنس  امل مشاهدةعىل  أ ن ينكبّ  همن أ ّي أ مراض سابقة ميكن املعاىف اليافع اّب بأ ّن الشّ 

ّن العكس هو الّصحيح.العلمّية حباثتأ ييد يف ال   اله ليس يه نظريّة ،عرضة للعواقب وال اثر الّضاّرة  ، بل اإ

 من قبل فتيان ايفعني عىلاس تخدام الإنرتنت عىل سبيل املثال، وجد الباحثون يف دراسة طويةل ال مد رصدت نط 

ون مخديس تأ ّي أ مراض أ و مشالكت نفس ّية ولكهّنم  من معافني البدايةاكنوا يف  اذلين نيالفتيان اليافع"مدى س نوات أ ّن 

فراط نتالإنرت  صابة ابلكتئاب  "بشلك َمَريضّ  ابإ اذلين ل  أ ولئك من -عفنيرث من الضّ كمبعّدل أ  -صاروا أ كرث عرضة لالإ

 .العوامل املتضاربة رأ ث حتييدوقد أ خذ الباحثون بعني الاعتبار ، ون الإنرتنت بنفس ادّلرجةمخديس ت

وقد يكون من املس تحيل ، مذهةل أ جريت يف الّصنيدراسة عىل نرش نتاجئ هذه ادّلراسة، صدرت نتاجئ مرور عام بعد و 

ومّت عزل  ،حال بدايهتم ادّلراسة اجلامعّية اجلدد قام العلامء بفحص الّصّحة العقلّية والنّفس ّية للّطاّلب فقد، يف الغربها تكرار 

قام العلامء بتقيمي الّصّحة  اهر اجلامعة. وبعد اثين عرش ش  دخولقبل  بتاات اس تخدام الإنرتنتمجموعة من الّطاّلب مل يتيرّس هلم 

 اس تخدام ٪ مهنم صاروا مدمنني عىل٥٩أ ّن وا وجدف ،دييث العهد ابلإنرتنت مّرة اثنيةالعقلّية والنّفس ّية جملموعة الّطاّلب ح

 الإنرتنت. يقول الباحثون:

 ،واحلرص النّفيسّ  ،يف مؤرّشات الاكتئاب املحوظ اارتفاع نتاجئ حفوصاهتم أ ظهرت ،"بعد أ ن وصلوا اإىل مرحةل الإدمان

نتجت عن اإدماّنم  هذه ال عراض مّما يدّل عىل أ نّ  ،والاضطراابت العقلّية ،واحلساس ّية يف التّعامل مع ال خرين ،والعدوانّية

 الإنرتنت." خداماس ت عىل

نة اليت قضوها يف اجلامعة اذلين وصلوا اإىل مرحةل الإدمانالّطاّلب  مجموعة الباحثون مّث عزل نتاجئ ، وقارنوا خالل الس ّ

نرتنتقبل وبعد اس تخداهمم ل محفوصاهت يف حّصهتم  اخطري  ادهورقد سبّب تاس تخدام الإنرتنت  ووجدوا أ ّن الإدمان عىل ،الإ

 وقد ذكرت ادّلراسة أ نّه: العقلّية والنّفس ّية.

والعدوانّية دلى  ،واحلرص النّفيسّ  ،ات الاكتئاباكنت مؤرّش اس تخدام الإنرتنت  قبل أ ن يصبحوا مدمنني عىل -أ  

 هؤلء ال شخاص أ قّل من الّطبيعّي.
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نة اليت قضوها يف اجلامعةخال ارتياد املواقع الإابحيّةصاروا مدمنني عىل  نبعد أ  و  -ب هذه املؤرّشات  ارتفعت ل الس ّ

 والعدوانّية يه أ رضار سبهّبا الإدمان عىل ،واحلرص النّفيسّ  ،س تنتاج بأ ّن الاكتئاباإىل الامّما يدفعنا  ،كبري اعاارتف

 الإنرتنت. اس تخدام

 

ماكنّية الإدمان عىل حمّدد ميكنه التّنبّؤ واحد يقول الباحثون: "مل نمتكّن من عزل عاملو  ّل أ ّن الإدمان  ،الإنرتنت خداماس ت ابإ اإ

ماكّنا أ ن تسبّب و ،هو حاةل مَرضّيةاس تخدام الإنرتنت  عىل  يه هذه ادّلراسة نتاجئ الصةوخ ."خطرة ّيةحصّ  اأ رضار للمدمنني ابإ

 .املرضّية سبّب هلم ال عراض النّفس ّيةهو اذلي اس تخدام الإنرتنت الّطاّلب يف  سلوكأ ّن 

تفّّش و اس تخدام الإنرتنت  بني الإدمان عىل تالزيمّ ارتباط  وجود دراسة أ جراها ابحثون يف اتيوانأ ظهرت  اوحديث

ّبان بنيظاهرة الانتحار  وذكل حّّت بعد ال خذ بعني  ،لفعلالانتحار اباوةل حمأ و  ،ابلنتحار التّفكريأ اكن جمّرد سواء ، الش ّ

 والعوامل ادّلميوغرافيّة. ،والوضع ال رسيّ  ،والإحساس بقمية اذّلات ،مثل الاكتئاب أ خرى عوامل وحتييد الاعتبار

تدّل  اأ عراضس تخدام الإنرتنت اب املفرطني ر عىليف دراسة أ خرى أ جريت يف الّصني، أ كّد الباحثون أ نّه يف حني يظهو

ظهر علهيم ت غري أ ّّنم ل  ،الإحساس ابذّلنب( وعقدة ،كتئبواملزاج امل  ،يئّ العداالّسلوك و  ،الاهامتم فقدانعىل الاكتئاب )مثل 

 ،املفرط لالإنرتنت مخدااب اليت تظهر علهيم منشؤها الاس تفاإّن أ عراض الاكتئ ،مبعىن أ خر  الاكتئاب ادّلامئ. وصفات أ عراض

 وليس مرض اكمن سابق الوجود.

 الإدمان عىلو  ،والقلق الاجامتعيّ  ،والعدوانّية ،الاكتئاب لّك من بقياس مؤرّشات امؤّخر قام ابحثون من الّصني و 

مّرتني بفارق س نة  الفحوصات للتّالميذ ا(، أ جريتتلميذ ٢٢٩٣) الّصّف الّسابع جملموعة كبرية من تالميذاس تخدام الإنرتنت 

نةاس تخدام الإنرتنت عىل  الّطاّلب اذلين صاروا مدمننيأ ّن  ووجد الباحثوناكمةل.  من زايدة يف  اأ يض عانوا ،خالل هذه الس ّ

وا من تعافاذلين اكنوا مدمنني منذ البداية ولكهّنم  التّالميذ أ ّما. بأ ولئك اذلين مل يقعوا يف خّف الإدمانالاكتئاب والعدوانّية مقارنة 

ن ،البحث خالل فرتة اإدماّنم مقارنة بأ ولئك اذلين اكنوا  ،والقلق الاجامتعيّ  ،والعدوانّية ،يف مؤرّشات الاكتئاب ابدا علهيم حتس ّ

 حّّت ّناية العام. مّنادمعىل اإ مدمنني منذ البداية وظلّوا 

 بفارق ابعة عرشة مّرتنييافعني يف سّن الرّ قمّي ابحثون يف بلجياك ال داء ال اكدميي جملموعة من الفتيان ال  اأ يض اومؤّخر 

يف  للفّت عىل الإنرتنت أ ّدت اإىل تراجع ال داء ال اكدمييّ ّية رئّيات اجلنس  مشاهدة امل معّدل ووجدوا أ ّن "الّزايدة يف فرتة زمنّية،
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 ر".شهأ   ةغضون س تّ 

ال لف من  وثّقهااليت جتربة "الّريبوت" تاجئ تتّسق مع ن  اليت خلّصناها يف الفقرات الّسابقة اكدميّيةال  نتاجئ ال حباث 

 تاري ثتّأ  ال وقد ذكروا يف ترصحياهتم و  ،الإقالع عن ارتياد املواقع الإابحيّة اخلاّصة أ ثناء حماولهتم مرهباأ عضاء املنتدايت من خالل جت

 ...والتّخلّص من القلق الاجامتعيّ  ،وحتّسن ال داء ال اكدمييّ  ،افع احملفّزوحشذ ادلّ  ،عىل احلاةل النّفس ّيةلتجربة "الّريبوت" الإجيابّية 

ّن معاانهتم من  . اوهمّل جرّ   الإقالع بعدالتّحّسن امللحوظ مّث  ،ّيةرئّيات اجلنس  مشاهدة املبسبب الإدمان عىل  ّضاّرةال عراض الاإ

أ و  ،ين يعانون من أ مراض سابقة الوجودتنشأ  فقط عند ال شخاص اذلاس تخدام الإنرتنت تقّوض الاّدعاء بأ ّن مشالك  عهنا،

 اكمنة. نفس ّية خصائصبسبب 

 اجمّددمشالكت ال داء اجلنيّس... و  اجلنس ّية الإابحيّة

تاج اإىل وجود مكّّيات اكفية من ادّلوابمني يف ادّلائرة حت الانتصاب  حتقيق عىلاذّلكور  قدرة تشري ال حباث اإىل أ نّ 

يطالّيون  عيدة،ب ب ليست  . قبل فرتة من الّزمنيف ادّلماغ العصبّية للماكفأ ة ويف مراكز اجلنس املسح  رصو  عملبقام ابحثون اإ

ّدة الّرماديّة يف مركز يف املا امضور املسح الّطبقيّ  صور. أ ظهرت 45دمغة ش ّبان يعانون من العجز اجلنيّس النّفيسّ ل   الّطبقيّ 

                                        

العضوّي اذلي تسبّبه مشالكت يف  ز اجلنيسّ مقارنة ابلعجيه حالت العجز اجلنيّس اذلي ل تصاحبه مشالكت عضويّة يف ال عضاء التّناسليّة،  "العجز اجلنيّس النّفيسّ "حالت  45

 تس تدعي التّدّخل الّطّّبّ  ال عضاء التّناسليّة
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 ،ّيةفّرعات العصبون التّ  قةّل يف عدد املاّدة الّرماديّة يعين مضوراملهاد. ويف مركز اجلنس يف  ،يف النّواة املتّكئةابذّلات و املاكفأ ة

وابمني ادلّ  الإشارات العصبّية اليت يرسلهااإىل اخنفاض يف  ذكل معلّيا ويرتمج ،بط العصبّية مع العصبوانت ال خرىالّروايف  ونقص

ّبان هؤلء اةلح تش به ،ضعف الهّتّيج اجلنيسّ ابلتّايل و ّيارة اذليحمّرك  حاةل الش ّ  يعمل جبزء من كفاءته فقط ول يس تعمل الس ّ

 .هاإماكانت لكّ 

حّّت ولو مل  العجز اجلنيسّ  عن حاةل املسؤوةل ابلرّضورة يه تاحلاةل النّفس ّية للّشخص ليسهذه ادّلراسة أ ّن  بّينت

فراز ادّلوابمنيلنّقص ل نتيجة  كونيكن أ ن مي العجز اجلنيسّ أ ّن و  ،يوجد سبب عضوّي واحض يرّبره  لتغرّياتابسبب و  ،املزمن يف اإ

منه  عاينيالعجز اجلنيّس اذلي أ عراض  أ يضا فرّس ي أ ن  ميكن اهذو  .لهذا النّقص جةيت يف ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة ن اليت حتدث 

أ ثناء  وعدم القدرة عىل الوصول اإىل اذّلروة ،وتأ ّخر القذف ،ضعف الانتصابعىل الإنرتنت مثل  الإابحيّة املواقع يدبعض مرات

عّدة أ سابيع ورباّم لعّدة قد متتّد لو  ،ما انوع ملاذا حيتاج التّعايف من هذه ال عراض اإىل فرتة طويةل افرّس أ يضي أ ن  امجلاع. وميكن

 أ شهر.

يطاليا متّسقة  لهيا الباحثون يف اإ لهيا تنّ ال مع النّتاجئ اليت توّصل اإ  معهد ماكس بالنك يف الباحثون يفاجئ اليت توّصل اإ

ّ  ا أ ظهرات مضورنيالك ادّلراس ت  .للّطّب النّفيسّ اليت نرشت يف جمةّل جاما و  أ ملانيا  ،ة يف ادّلوائر العصبّية للماكفأ ةيف املاّدة الّرمادي

 ،الّرماديّةمن مضور أ شّد يف املاّدة  نعانوي عىلأ   بوترية ّيةنس  اجل  ال فالم نشاهدو ي جد الباحثون ال ملان أ ّن املشاركني اذلين قد و و 

يب عن التّساؤل ال زيّل: هل للحجم تأ ثري؟ جت  ه املالحظاتاجلنس ّية. وهذ عند مشاهدة الّصوربشلك أ ضعف  نبوي س تج ي و 

 .ابلتّأ كيدو، فالإجابة يه: نعم ،وعندما يكون احلديث عن املاّدة الّرماديّة يف ادّلماغ

ّبانال فاإّن ، سابقا كام ذكرانو  عادة ما حيتاجون اإىل  الرّسيعةالإنرتنت  يف عرصالإابحيّة  ابرتياد املواقعاذلين بدأ وا  ش ّ

اذلي ينتج  تبدّل الإحساسرمغ أ ّن و  ،لّرجال يف سّن ال ربعني فأ كرثابمقارنة شهور أ طول يّك يتعافوا ويس تعيدوا حّصهتم اجلنس ّية 

ّل أ ن كون ال ،الّضعف اجلنيسّ  ظهور أ عراض يف كبريا ادوراغ يلعب يف ادّلمكز املاكفأ ة املاّدة الّرماديّة يف مر  مضور عن  ّرجالاإ

ذلي تعّرضوا هل يف سّن التّكيّف اجلنيّس العميق ا ادّلور اذلي يلعبه حيتاجون اإىل وقت أ طول للتّعايف يشري اإىل اصغر س نّ ال  

 املراهقة.

ميكن رصدها  لفرتة طويةلو  بكرثة ّيةرئّيات اجلنس  مشاهدة املن عات ادّلماغّية ال خرى النّاجتة تبدّل الإحساس والتّغريّ 
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حقّق من وجود هذا تّ ميكن ال و  ،ثر يف الّصور الّطبقيّة لدّلماغأ ّما التّكيّف اجلنيّس فال يظهر هل أ   ،الّطبقيّ  املسح ورعن طريق ص

ذا قام  فقطالنّوع من التّكيّف  دمانه حال ة اليت اكن يعاين مهنالإدلء بتقرير ذايّت عن ال عراض املَرضيّ اب الّشخصاإ  ، ومن مثّ اإ

 .من الإدمان د التّعايفبعي طرأ  عليه التّحّسن اذل درجة رصد

 تهاس تجاب  ريبطل عدادهاإ و  ،ادّلماغ تشكيلاليت يمّت فهيا  اجلوهريّة نّموّ مرحةل ال  ميثّلاملراهقة  كام هو معروف فاإن سنّ و 

بعملّية يقوم ادّلماغ بعد ذكل و لّك الثّديّيات(.  طبيعة هذه يهيف البيئة احمليطة )و  املوجودةلّسلوكّيات والإحياءات اب اجلنس ّية

ويتخلّص من لّك  ،، فيقّوي الّروابط اليت تس تعمل بكرثةواملراهقة اليت تكّونت يف فرتة الّطفوةل لّروابط العصبّيةلتشذيب 

الّروابط  لتّخلّص منيقوم دماغ مراتدي املواقع الإابحيّة اب قد يف خضّم معلّية التّشذيب هذه. والّروابط املهمةل اليت ل تس تعمل

قامة عالقة عاطفيّة أ و جنس ّية مع اإىل الّسعي حلثّه عىل ة صّص اخمل العصبّية يف  ةالفتييف حني أ ّن  ،لقةّل اهامتهمم هبا حقيقيّ  زوجاإ

ليمك بشلك تلقايئّ  يف هذا الّسنّ هذه الّروابط العصبّية ة عىل تطوير وتقوي يعملون اكنوا الرّسيعة نتالإنرت  عرص قبلاملايض  . اإ

 عىل الإنرتنت: ّيةرئّيات اجلنس  مشاهدة امل معلشاّب ايفع تكيّف سلوكه اجلنيّس بشلك وثيق  انوذجيّ  اترصحي

ب نفيس : حبّق هللا هل سأ تعاىف من العجز اجلنيّس أ م أ يّن أ عذّ اتساءلت أ ان أ يض كام"لعكّل تتساءل 

 !"نعم"مّث  "ما انوع"ة؟ والإجابة يه دون نتيج

وذكل ل ّن دماغك غري معتاد : ما هذا؟ كل يقول سوفدماغك أ ّن هو  عند الّزواجتعاين منه اذّلي س  

سوف  داوم عىل ممارسة اجلنسكوس يةل أ وىل وأ ساس ّية لالس تجابة اجلنس ّية. ولكن عندما ت امجلاععىل 

عادة ترتيب تبدأ   سوف تالحظ زايدة يف حساسيّتك واس تجابتك و  يف دماغك، لّروابط العصبّيةامعلّية اإ

لإابحيّة أ فضل بكثري من ا مشاهدة ال فالم وس يغدو احلال بعد الإقالع عن ،للعالقة اجلنس ّية الّطبيعّية

 درجة ل ميكن وصفها ابللكامت.، وبالّسابق

عادة ترت أ قول كل:  ولهذا هذه العملّية قد  وأ ثناء ،ماغيب للّروابط العصبّية يف ادلّ س يكون هناك معلّية اإ

أ عاين من العجز  ما عدت اليومئة. ائة ابملاولكن يف الهّناية سوف تتعاىف م ،تعاين من انتاكسات وكبوات

 ".املوضوع بتااتيف بل مل أ عد أ فكّر  ،ااجلنيّس أ بد

 ؟ّطّّب الشخيص تّ ال رتكب أ خطاء يف هل تُ 

 ،والقلق الاجامتعيّ  ،مثل العجز اجلنيسّ  ّيةرئّيات اجلنس  مشاهدة املاليت يعاين مهنا املدمنون عىل  عراضال  أ ّن رمغ 

ّل أ ّن ل تبدو مرتبطة ببعضها البعضو متنّوعة ،والاكتئاب ،ومشالكت الرّتكزي حباث العلمّية، أ ثبتته ال   مشرتاك ئاشي بيهنا ، اإ

 سببالتّغرّيات اليت حتصل يف ادّلماغ ب  عنالنّاجتة عراض ال   هو أ حد -ذكران كام-تبدّل الإحساس و . "تبدّل الإحساس" وهو
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تعبري واذلي هو ابل ساس  ،جابة الّشخص اإىل لّك أ نواع املتعيف اس ت ظاهر اإىل اخنفاض معوماويشري هذا املصطلح  ،الإدمان

فراز ادّلوابمني عّدلم اخنفاضعن  جلدير ابذّلكر هنا مني. ومن الإفراز ادّلواب يف ّجاز املاكفأ ة اخلالاي العصبيّة اس تجابة ضعفو  ،اإ

حّّت دلى  عىل تبدّل الإحساس وجدت دليال أ ملانيا معهد ماكس بالنك يف يفثون ادّلراسة اليت أ جراها الباح   نذكّرمك بأ نّ أ نْ 

فراط(.أ ي ل )اعتدعىل الإنرتنت اب ابحيّةالإ  راتدون املواقعيال شخاص اذلين   دون اإ

عدد  ول عنؤ املس ياكد يكونفاإّن تبدّل الإحساس  ،الإنرتنت عىلّية رئّيات اجلنس  مشاهدة املعندما نتحّدث عن و 

أ عضاء  ذكرهاياليت ال عراض  أ كرث هو أ يضا املسؤول عنو  ،كرثةبيشاهدوّنا أ ولئك اذلين  يعاين مهناال عراض اليت كبري من 

فراز معّدلاخنفاض ّن ل   ،املنتدايت يف ترصحياهتم  التّالية:ال عراض من  لكّ  صاحبي عادة ما ادّلوابمني اإ

 .وتأ ّخر القذف ضعف الانتصابحالت  شملي وهذا  ،ضعف ال داء اجلنيسّ  -أ  

 من هذه العوامل واحد وأ يّ  ،بزنعة اإىل ردود الفعل الغاضبة وزايدة احلرص النّفيّس مصحواب ،اجملازفة ّرغبة يفال تديّن  -ب

 عالقات اجامتعّية.  بناءو أ   مع النّاس كفيل بأ ن يضعف الّرغبة يف التّواصل وحده )انهيك عن كوّنا جممتعة(

اليت يعاين مهنا املدمنون عىل  وهذا ميكن أ ن يفرّس املشالكت املتعلّقة ابلرّتكزي واذّلاكرة ،عدم القدرة عىل الرّتكزي -ج

 . ّيةرئّيات اجلنس  مشاهدة امل

وقد يقود اإىل  ،الة والتّسويفمبيؤّدي اإىل الاّل  قد مّما ،اإىل املس تقبل الّطبيعيّ  والتّطلّع انعدام ادّلافع احملفّز اوأ خري  -د

 الاكتئاب.

طبّاء ليّك خيفضوا مس توى ادّلوابمني دليه   عقاقريابس تخدام يف اإحدى التّجارب، أ اتح طالب جشاع يف لكّّية الّطب الفرصة لل 

 :لّخٌص لنتاجئ التّجربةموهذا  ،لفرتة وجزية طّبّية

مّر بعدد من أ نّه  ، لحظنااملتطّوع الّشخصتوى ادّلوابمني دلى س  التّدرجيّي مل  ضفاخل جتربة"أ ثناء 

 اكنت شبهية احلالت وال عراضهذه بعض . عىل التّوايلظهرت مّث اختفت اليت  احلالت وال عراض

 ،وثقل اللّسان ،احلواّس  اس تجابة فوضع ،فّزادّلافع احمل فقدانمثل ] معوما ادّلوابمني أ عراض نقصب

والإحساس  ،ونفاذ الصرب ،النّفيسّ واحلرص  ،وضعف الرّتكزي ،ّجادوالإ  معوما، وتديّن احلاةل النّفس ّية

وأ عراض  ،ضطراب يف التّفكريالاو ،أ عراض الوسواس القهريّ ب بعضها اكن شبهياو  [46ابخلزي واخلوف

 والاكتئاب." ،احلرص النّفيسّ 

 

                                        

 مالحظة: القامئة بني ال قواس مش تقّة من موضع أ خر يف تقرير ادّلراسة.  46
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فراز ادّلوابمني معّدلفاض الإدمان اخن الباحثون يف عمل رصدقد و   لدّلوابمني يف الاس تجابةيف  احلساس ّيةاخنفاض و  ،اإ

يقينا  معروفالإنرتنت. و  اس تخدام ذكل املدمنني عىل ويشمل ،نواع الإدمانلّك أ  يف أ دمغة املدمنني  ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة يف

الغنّية لوجبات الرّسيعة مثل تناول ا "للمحفّزات الّطبيعّية"اس تجابة  االاخنفاض ميكن أ ن حيصل برسعة عالية جدّ  هذا بأ نّ 

 .عىل سبيل املثال احلراريّة ابلّسعرات

ّ الوجه ال خر لهذه احلقيقة العلمّية أ  و   ،العصبّية املرتبطة به كام ينبغي-وتنظمي الكميياء ،ضبط مكّّيات ادّلوابمنيعند  هن

 للمحفّزات اجلنس ّية والاس تجابة ،الرّتكزيالقدرة عىل و  ،مع النّاس والتّواصل الاجامتعيّ  ّزوجة،فاإّن الاجنذاب اجلنيّس لل

ادّلوابمني  نشاطّن عودة أ  ابعتقادي وبذل أ ّي ّجد.  دونو  اتلقائيّ  مجيعها دثحت ،والإحساس العاّم ابلّصّحة والّسالمة الّطبيعّية،

نواح يف  ّرجالاذلي شعر به عدد كبري من ال التّحّسن امللحوظ يفرّس  بعد التّوقّف عن مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية اإىل طبيعته

ما يزال و  ّية عىل الإنرتنت.نس  جل ا لمرئّياتالاس هتالك املفرط واملزمن لعىل  اإدماّنم أ ن ختلّصوا من ، بعد"الّريبوت"بعد  متعّددة

العلمّية يف  وال حباث ،سبهّبات ال عراض اليت ، و مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية بكرثةأ خطار لتّعّرف عىل ل  مالعلامء جاّدون يف حماولهت

 ما تزال يف بداايهتا. هذا املوضوع

. متتابعتني ادسة عرشة ملّدة س نتنييف سن السّ  عدد من الفتيةسلوك  نتتبّع ابحثون سويديّو، ليس ببعيدمنذ زمن 

ل للّك فّت اذلي "عىل الإنرتنت مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةمعّدل "وجد الباحثون أ ّن و   اكن العامل بحثيف بداية ال  مهنم جُسِّ

صابة حامتلاب يتنبّأ   ميكنه أ ن اذلي ال وحد ورمغ ذكل  .لحقيف وقت  وال رق ،الّضغط النّفيسّ و  ،س مترّ ابلّصداع امل  الّشخص اإ

الإابحيّة  ارتياد املواقع أ نّ  يرّصون عىل -مع ال سف- فاإّن الكثريين من العاملني يف حقل اخلدمات الّطّبّية والّصّحّية ل يزالون

 ،أ و ضعف ادّلافع احملفّز ،أ و ضبابّية التّفكري ،ل ميكنه أ ن يسبّب الاكتئابو ،كهذه انرتنت ل ميكن أ ن يسبّب أ عراضعىل الإ 

أ ّّنا املرض ويتعاملون معها عىل  ،دون قصدتشخيص مثل هذه ال عراض  يف ئونط خي . وابلنّتيجة فاإّّنم ..أ و احلرص النّفيسّ 

بعد رحةل من العذاب والتّنقّل بني أ نواع العالج وعيادات الإنرتنت. و  مخدايف اس ت مرضامه دون الّسؤال عن عاداتال سايّس 

وقد روى  ّية. نس  اجل  مشاهدة املرئّيات عن امتناعهمابختفاء لك هذه ال عراض مبجّرد الإابحيّة  راتدو املواقعيتفاجأ  مال طّباء 

ّبان بعض  :فقالوا مارهبجت الش ّ

والّّشء الوحيد اذلي يعزونه  ،يّة ابلّرجالابح الإ  ارتياد املواقع فعليل أ عتقد أ ّن اجملمتع يعرف ماذا "
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الإابحيّة حتّول الّرجل  ، لكن احلقيقة أ ّن مشاهدة ال فالمهو العجز اجلنيسّ ّية نس  اجل  شاهدة املرئّياتمل 

وما كنت  ،وأ فتقر ل ّي دافع حمفّز ،اغريب ال طوار اجامتعيّ و  ا،مكتئب العتيد اإىل طفل مذعور. كنت

وحّّت صويت  ،ضعف عاّم يف العضالت وأ عاين من ،ثّقة ابلنّفسم ال اعدنأ س تطيع الرّتكزي. كنت أ شعر اب

يطرة عىل أ ّي ش ما اكن عندي القدرة عىلو  ،ااكن ضعيف  حيايت. أ ن من شؤونالس ّ

يف احلاةل  سبب يف حني أ نّ  ،كثرية من ال دوية ايذهب الّرجال اإىل عيادات ال طّباء فيصفون هلم أ نواع

 توقّفت متاماوكيف تؤثّر عىل دماغك وحّصة بدنك. لقد  ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات معظم ال حيان هو

 أ فضل من أ ّي وقت مىض."ال ن وحّصيت  ،الإابحيّة ارتياد املواقع عن

*    *    * 

قالع[  ،ابحيّةالإ  من الامتناع عن ارتياد املواقع يوما ٩١] بعد س نتني من احملاولت املس متيتة لالإ

ناكرها بني فأ ان أ رى  ،منذ س نوات املراهقة "كشخص يعاين من الاكتئاب أ ّن هناك عالقة ل ميكن اإ

ماكين أ ن أ قولوالاس متناء.  ،الإابحيّةمشاهدة ال فالم و  ،الاكتئاب بدأ ت أ شعر  عهنا منذ أ قلعتأ يّن  وابإ

ّضغط أ عط ال  أ عدملو ،عامل مع مشالكت احلياةتّ كرث قدرة عىل ال ورصت أ   ،بتحّسن يف نظريت ذلايت

وس مهنا كام كنت يف املايض. مبعىن أ خر فأ ان اليوم ؤ وحاةل مي ،لين اإىل خشص عدايئّ حيوّ  يكّ  جمالالنّفيّس 

 بكثري." أ قّل اكتئااب

*    *    * 

فاإّن حترير نفيس من عادة ارتياد املواقع الإابحيّة أ ثّر يف حاليت أ كرث  وروث،"كرجل عاىن من الاكتئاب امل

 ،أ كرث يقظة اجعلين خشصّية نس  اجل  مشاهدة املرئّيات من أ ّي دواء تناولته يف حيايت. الإقالع عن

ولّك  ،(Zoloft®)والّزولوفت  ،(Wellbutrin®)وسعادة بدرجة أ فضل من تأ ثري الويلبرتين  ،اوانتباه

نوات."ال دوية   ال خرى اليت تناوبت عىل تناولها عىل مدى الس ّ

*    *    * 

ليه. قبل تسعة أ شهر كنت  هو مضادّ  الإابحيّة ارتياد املواقع "الإقالع عن الاكتئاب اذلي كنت حباجة اإ

كنت و  ،الّشهادة دون أ ن أ حصل عىليت اجلامعّية س دراقد تركت و  ،يف اخلامسة والعرشين من العمر

 .اجدّ  امكتئبكنت و  ّي،وظيفال معّلأ كره 

الإابحيّة اس تعدت لّك قواي اخلارقة. لقد  مشاهدة ال فالم بضعة أ شهر بعد الإقالع عن غضون يفو

قد وأ عتقد بأ يّن  ،تكوين صداقات جديدةمبا يف ذكل  ،حقّقت الكثري من الإجنازات ل ّول مّرة يف حيايت

حني  كام كنت يف الّسابق لكن ليسو  ،ل خر من حني زال هناك انتاكساتتختلّصت من الاكتئاب. ما 

 الانتحار. هواجسوتالحقين  ،اكنت طاقيت معدومة

؟ اس تو  وقد قّررت أ ن أ لتحق  !ة ساعة واحدة فقط طيةل الّشهر املايضت الإنرتنت ملدّ مخدما هو الرّسّ

 ."من أ حدعون  دونو  ، سأ تكفّل بلّك تاكليف ادّلراسةرمغ أ يّن  القادم أ يلول شهر ابجلامعة من جديد يف
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، نصبح الإابحيّةرتياد املواقع املتعلّقة اب مشالكهتم املساعدة يف مواّجة  اإىل عندما نتعامل مع ال شخاص اذلين حيتاجون

 مشاهدة املرئّيات اليت تسبهّبا لالإاثرة املفرطة واملزمنة لتعّرضه لكيفيّة اليت يتأ قمل هبا ادّلماغ اس تجابةافهم  اإىل ماّسة حاجةيف 

ُدّربوا عىل أ ّن ال ذواق وامليول اجلنس ّية يه يشء  الرّسيعةقبل عرص الإنرتنت  تلقّوا تعلميهم وتدريهبماخلرباء اذلين لكن . ّيةنس  اجل 

التّخلّص من ال ذواق اجلنس ّية املكتس بة بسبب  برضورةاملريض  ينصحوامن أ ن  ولهذا فبدل ل يتغرّي،و اثبت فطرّي غريزيّ 

 :، يقول أ حدمهاقد يلجأ وا اإىل أ نواع من املعاجلة أ كرث قسوة وتطّرف ،حيّةارتياد املواقع الإاب

اس تجمعت جشاعيت و  ،املعاجلة النّفس ّيةو  نسخبري يف عمل اجل  ذهبت اإىل عيادة م٢٠١٢" يف عام 

فاصطدمت  ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتعىل القهري  الإدمانمن  -امنذ عرشين عامو -أ يّن أ عاين بوأ خربته 

أ و ما  ،جنس ّية عالية طاقة اخلبري أ ن يقنعين بأ يّن أ عاين منهذا حبائط من عدم الفهم أ و التّفهّم. حاول 

بر )الإتيان يف ادلّ  عالجهومن شذوذ جنيّس يتعّذر  "،اضطراب الّرغبة اجلنس ّية اجلاحمة"يسّمى 

 ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات الإدمان عىليشء امسه  يل أ نّه ل يوجد وأ كّد .ّية العنيفة(نس  اجل  امرساتوامل

اجلنس ّية. مل أ وافقه  طاقيت ّدئس توس تريون( حّّت هيلهرمون اذّلكورة )التّ  قوايّ  اوأ راد أ ن يصف يل مضادّ 

 ل يّن أ عرف أ اثره اجلانبيّة مثل تضّخم الثّديني." ، ومل أ تناول ادّلواءالّرأ ي

 

ّبانل دوية والعالجات ال طّباء يصفون ال   بعضو  يف  ،القذف أ ّخروت نتصابحالت ضعف الا اذلين يش تكون من لش ّ

هبذا الّصدد ترصحيات يف يوم واحد قد قرأ ت و  ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات الإقالع عن جمّردهو  هؤلء هحني أ ّن لّك ما حيتاج

 .أ دىل هبا شااّبن من أ عضاء املنتدايت

لّضعف اجلنيّس اب صابحيل أ ن يبأ نّه من املس ت  -عقلّيةال مراض مبعاجلة ال   خمتّص  وهو طبيب-ّب ال ّول أ خربه مّعه الّشا

 وتعاىف.  ،عىل أ ّي حال "الّريبوت"أ ن خيوض جتربة قّرر  الّشاّب اإل أ ّن  ،ارتياد املواقع الإابحيّة بسبب

 الفياغرا دواء تناول دِ ومل جيُْ ، قنبعد أ ن فشلت املعاجلة ابحلُ و  يف الهّنايةو ،والّشاّب الثّاين اكن يف سّن الثّانية والثاّلثني

 ،رفض اإجراء اجلراحة الّشاّب  ولكنّ  .جراحة زرع يف القضيباإجراء وصف هل الّطبيب  ،عاجلة مشلكة العجز اجلنيسّ م نفعا يف

فقّرر أ ن خيوض  ،الإابحيّة واقعارتياد امل عادةعن  ةالعجز اجلنيّس النّاجت حالت عن الإنرتنتعىل  اكتشف املعلومات املتوفّرةمّث 

 وتعاىف. ،"الّريبوت"جتربة 

 :ا مشاهباوقفم رجل أ خر واجهترصحي أ دىل به وهذا 
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مبا  ،ولرات عىل الكشوفات الّطّبّية"همنة الّطّب ما زالت متخلّفة عن زماننا هذا. لقد أ نفقت أ لف ادلّ 

احتجت يف و  ،اجلنيسّ العجز املساكل البولّية و  أ مراض ني يفّص تاخمل طّباء ال   شاهريمل  مراجعات يف ذكل

قد . و الّطبيب عيادةأ صل اإىل يّك  بضع ساعات أ قطع مسافات طويةل، قد تصل اإىلبعض ال حيان أ ن 

 .والعقاقري وعىل ال دوية ،أ نفقت ال لف عىل الفحوصات اخملربيّة

ذا كنت قادر ": يل يقولوناكنوا  أ ّن  فهذا يعينة، الإابحيّ  ال فالم عىل حتقيق الانتصاب عند مشاهدة ااإ

ول مّرة  ،. ومل يقل يل أ ّي طبيب"لعلّها تصلح حاكل ، تناول حبّة فياغراوحسب دليك مشلكة نفس ّية

تفسريات  طرحونبل اكنوا ي ،سبّب العجز اجلنيسّ ت ل فالم الإابحيّة بكرثة ميكن أ ن أ ّن مشاهدة ا ،واحدة

عىل  .اومل تكن التّفسريات تنطبق عّّل أ ساس ،أ خرى مل يثبت ابلرّضورة أ ّّنا مرتبطة ابلعجز اجلنيسّ 

 أ عراض رمغ أ نّه مل يبد عّلّ …  ّضغط النّفيسّ وال ،احلرص النّفيسّ  عزى بعضهم حاليت اإىل سبيل املثال

 .وعادايت يف ال لك معتدةل ، طبيعيرمغ أ ّن وزين… النّظام الغذايّئ أ لقى البعض ابلالمئة عىل و  .أ ّي مهنام

 هرمون اذّلكورة رمغ أ ّن نقص… س توس تريون( نقص هرمون اذّلكورة )التّ ب هو بعضهم قال أ ّن الّسبو 

ل يف احلالت القصوى فقط ل  امس توى الهرمون دلّي مل يكن منخفض أ نّ  كام، يربط ابلعجز اجلنيّس اإ

 . عن احلّد الّطبيعيّ 

عىل  دّربونم عمل اجلنساخلرباء يف ف ،اجلنسالنّصاحئ املرّوعة اليت يعطهيا اخلرباء يف عمل  عدا عنهذا 

جيابّية عن اجلنس بلك ال حوال لرتياد املواقع  والّضاّرةلبّية ينكرون العواقب السّ  فهم ل ،اإعطاء نظرة اإ

العجز  سبّبت أ ن ميكن ّية نس  اجل  مشاهدة املرئّيات أ نّ  فكرة رصاحة يسفّهون ولكهّنم ،الإابحيّة حفسب

اذلي الإابحيّة والعجز اجلنيّس  ارتيادي للمواقع ورمغ أ يّن أ شعر ابلغباء ل يّن مل أ ربط بني وذلكل،. اجلنيسّ 

ّل أ ّن احلقيقةكنت أ عاين منه  الإابحيّةلومل يأ ت مهنم أ ّي ذكر  ،يف هذا الّشأ ن أ يّن استرشت اخلرباء املّرة ، اإ

ل  اجلنس ّية جيابيّ  ة نظرمن وّجاإ بل يف احلقيقة … يّ وهذا أ مر طبيع ،امجليع يفعل ذكل" أ نّ  ، ويّدعونةاإ

 "!ةحّ ّص مفيد للهو 

ىل  رض عّّل اإماكنّية اإجراء معلّية جراحيّة يف القضيب اكنت س تلكّفين ما بنيلقد عُ  مخس وعرشين اإ

اذلي عرض عّّل  الّطبيب ي معمضمونة. يف اليوم التّايل ملوعد مل تكن والنّتاجئ ،اأ لف دولر نقد ثالثني

اي هل من و ،عن جتربة "الّريبوت" عىل الإنرتنت علوماتمعىل  الّصدفةحض مب عرثت اإجراء اجلراحة

 !جّدا فّعاةل اكنت ا... والنّتاجئومك شعرت ابلّراحة بعده ،اكتشاف

توّجب اكن ي لّك ما  .تحّسن ابس مترارت  حاليت لتاوما ز  ،اولكيّن حتّسنت كثري  بعد، ئةائة ابملام مل أ تعاف 

وك نّه رضب من  ،الاس متناء ممارسة عنأ توقّف و  ،عن ارتياد املواقع الإابحيّة عّّل أ ن أ فعهل هو أ ن أ قلع

 ،وحاولت أ ن أ حبث عن احللّ  ،ل يّن طرقت أ بواب اخلرباء وال طّباء ،اخليال. برصاحة أ شعر ابلغضب

 ."ل تغين ول تذرنصاحئ غري وأ عطوين ايل و مأ   خذواولكهّنم ا

 

مه ليسوا حباجة لها؟  وأ دوية عالجاتف هلم وص من الّرجال تمعلومات قدمية وخاطئة؟ ومك من ال طّباء يتلقّون رىضمك من امل
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 ال داءاإىل الاس متتاع ابحلياة و  بعدها عودوني ،فرصة لتعود اإىل طبيعهتاراحة و هو أ ن يعطوا أ دمغهتم  لّك ما حيتاجونهيف حني أ ّن 

مشاهدة  عن لإقالععند ا واملأ موةل هو النّتيجة الّطبيعّية العجز اجلنيسّ  ؟ اإّن التّعايف التّاّم من مشالكتاجلنيّس الّطبيعيّ 

اثرة املفرطة واملزمنةل عن تعريض ادّلماغ تّوقّف، وال الإنرتنت عىلّية نس  اجل  املرئّيات  . اليت تسبهّبا الإ

مفن الهّتّور مباكن  ،ف ادّلماغبوظائ الإنساينّ   ما نعرفه عن عالقة الّسلوكابلنّظر اإىل لكّ  :واللكمة الفصل يف هذا املقال

ّبان اليافعني صف أ دوية ال مراض العقليّ أ ن تو   مشاهدة املرئّيات خفّ  يف فريسة طّرق لحامتل وقوعهمالتّ  دونة والنّفس ّية للش ّ

 .عىل الإنرتنتّية نس  اجل 
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 الفصل الثّالث

يطرة  اس تعادة الس ّ

 

 47ويليام بليك  -احلمكة  من قالعالإفراط يؤّدي اإىل  طريقِ  الّسري يف

 

ّل أ ّن أ كرب هديّة حتصل علهيا، "الّريبوت"ا الكثريون مّمن خاضوا جتربة هينجي اليت ة امجلّ فوائد الرمغ  عن  تّوقّفل بعد ا اإ

يطرة عىل مقاليد حياتك. ّية نس  اجل  مشاهدة املرئّيات  جربةتّ ال خاض هذا ما عرّب عنه هذا الّشاّب اذلي و يه اس تعادة الس ّ

 :بنجاح

 ،ةكفاءة لن جيعكل منبع احلمكة والالإابحيّ  ارتياد املواقع "بغّض النّظر مّعا يقوهل البعض فاإّن الإقالع عن

 ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتعن  تّوقّفل ارمغ أ نّك يف الّشهور ال وىل ستشعر كام لو أ نّك كذكل ابلفعل. 

يطرة عىلسوف جيعكل  بشلك يش به اإىل حّد ما الانتقال من مرحةل  ،مورال   مقاليد أ كرث قدرة عىل الس ّ

التّعامل مع ستتعمّل ضبط النّفس والعقالنّية يف  ،من التّرّصف ابنفعالّية الّرشد. بدل سنّ املراهقة اإىل 

اخّتاذ القرارات  يصبحو  ،عىل لّك منايح حياتك ذكلوسينعكس  ،من أ ساس ّيات الفطرة الإنسانّية واحد

 ابدّلرجة ال وىل.ّية حتت س يطرتك احليات 

وما اكن  ،أ عاين من صعوبة يف الرّتكزي يف ذكل الوقت كنتو  ،يوم امئةمخسقبل  "الّريبوت"بدأ ت رحةل 

ماكين أ ن أ لزتم ابلعمل لتحقيق هدف ملّدة أ طول من أ س بوع واحد. وعندما يأ يت يوم  -أ اّي اكن–ذو قمية  ابإ

ماكين أ ن أ   اأ درك متام رمغ أ يّن كنت ،كسالالوقت  كنت أ قيض ،العطةل  شغل هذا الوقت املهدورأ ّن ابإ

 .مفيد ءبّش

ماكينصار وال ن،   ترصو ،العمل ضغطدون أ ن أ شعر ب س بوعيف ال   س تني ساعة أ و مخسنيأ ن أ معل  ابإ

ّّنا   رصتل يّن  كثريا مرأ يتعالقيت اب حتّسنتو  ،مانتظواب يوميّاالتّامرين الّرايضّية أ ؤّدي  أ عاملها عىل اإ

نسان ذو قمية وليس  من ر نفيس بدلطوّ أ   يكّ  لّك يوم جبدّ  أ معلرصت و ،جمّرد متاع لقضاء الوطر اإ

 الاقتصار عىل ال مايّن."و ،الكسل الّركون اإىل

 

                                        

جنلزيي عاش يف لندن ما بني هو  (William Blake) "بليكويليام " 47 بداعه يف الّشعر والفّن التّشكيّّل. امجلةل املقتطفة تشري  ،١٨٢٧-١٧٥٧شاعر وفنّان اإ ومل حيظ ابلّشهرة رمغ اإ

ىل أ ّن معاينة الّزائد عن احلّد يعّرفنا حّد الاكتفاء  . ، فزنداد حكام وعلاماإ
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ذا كنت تسعى اإىل اليت اخلطوة ال وىل ، فدة ال مور اإىل نصاهبااعترغب ابإ و  التّعايف من أ رضار ارتياد املواقع الإابحيّة اإ

 ،رو شه فرتة طويةل ل تقّل عن عّدةلإاثرة اجلنس ّية املصطنعة لمن لّك أ نواع ا اتّمة أ ن تعطي دماغك راحة :يهعليك اخّتاذها 

ذا اكن ما يه أ ن تتأ كّدفائدة  وأ مهّ  أ ّول ، اإل أ نّ فوائد عديدةولهذه اخلطوة  احلياة احلقيقيّة. اإىل أ نشطةاهامتمك  وحتّول مشاهدة ت اإ

 تعاين مهنا أ م أ ّن هناك سبب أ خر.ل عراض اليت لسبب امل يه  ّيةنس  اجل  املرئّيات

 فرتةل ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتعن  تّوقّفال فاإّن  أ خرى، أ مراض عضويّةرتاض عدم وجود مع افو  ،املثالّية ال حوال يف

 سوف يساعد عىل: طويةل

 نككّ ، مّما مي س تجابهتا للمؤثّرات احلياتّيةوزايدة حساسيهتا وا ،اإىل طبيعهتا يف ادّلماغ عودة ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة -

 احلياة اليوميّة.بأ نشطة الاس متتاع  من

اليت يه ادّلوائر العصبّية املس تحدثة  ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات ادّلوائر العصبّية املس تحدثة بتأ ثري نشاط من دّ احل -

 تلّح عليك وتدفعك اإىل الاس مترار يف هذا الّسلوك وتكراره.

اتحة  -  .قّوة الإرادة والعزميةس تعيد ت حّّت  يف الفّص اجلهبيّي لدّلماغ العصبّية تقوية الّروابطاجملال ل اإ

 الإابحيّة. لعودة اإىل ارتياد املواقعل اشديد ادليك توقيؤّجج الّرغبة امللّحة، ويودّل  اذلي الّضغط النّفيسّ من تأ ثري  احلدّ  -

عامني اإىل  حتتاجوقد  ،ورباّم أ كرث قد حتتاج اإىل عّدة أ شهر ،عىل قرارك ابتأ ن جتاهد نفسك حّّت تظّل اث يه واخلطوة التّالية

 .اومن مّث تتالىش ّنائيّ  بفعل الإدمان، ادّلوائر العصبّية املس تحدثةنشاط  تدرجيّيا خاللها ضعفي اجملاهدةمن  اكملني

عادة" تعينو يبوت" "الرّ  ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات الإقالع عن جتربة يتمُسّ  وجتربة "الّريبوت" . " ابلعربّيةالتّشغيل اإ

ابحيّةل تأ ثري أ يّ  دون وجودنفسك وخشصّيتك  تعيد اكتشاف هدفها أ ن  عندما انّك ابختصار والفكرة ،يف حياتك اجلنس ّية الإ

 عيدي ى ذلاكأ و  ،عيد تشغيهلي مّث  ّجاز احلاسوب )هنا: دماغك(طفئ ي تكون مكن ،لّك أ نواع الإاثرة اجلنس ّية املصطنعة بتتجنّ 

 واصفات الّصنع ال صلّية.حالته قبل الاس تعامل ومب احلاسوب اإىل

عادة تشغيل احلاسوب ل معلّية من املس تعار  "يبوتالرّ "صطلح وقد ترى أ ّن م عن  عىل جتربة الإقالع انطبق متامي اإ

 حلظةأ و أ ن خنتار  ،ابلّزمن اإىل الوراءفليس من املمكن أ ن نعود ، ابلّطبع بئاهذا رأ ي منطقّي وصو  ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات

لهياو  -اجلنس ّية قبل الوقوع يف خف الإابحيّة- من الّزمن معّينة كام نفعل  ناماغ دحي لك املعلومات اليت جّسلها ول ميكن أ ن ن ،نرجع اإ

من هذه  رادفهم املو  تقريب الّصورةاس تعارة مصطلح متثيّّل قد يساعد عىل اإل أ ّن  ،عندما نحي القرص الّصلب للحاسوب
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 ارتياد املواقعالّضاّرة لعادة  أ ثرياتتّ ال  التّخلّص منالكثريين متكّنوا من واحلقيقة أ ّن  .منطبقا متاما التّمثيل لو مل يكنحّّت  التّجربة

عطاء أ دمغهتم الّراحة الو  ،الّضاّر بسلوك جديد حسن  الّسلوكريغيبت  فقط واملشالكت املرتتّبة علهيا ،الإابحيّة  يت حتتاّجا مناإ

 ويعطي أ ثرها.أ   هاولّك ما ميكن أ ن حيّل حملّ  ،واخليالت اجلنس ّية ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتتأ ثري 

اذلين يسلكون هذه  ال شخاص اليت يعاين مهناوأ عراض الإدمان  ،الإابحيّة مثل ارتياد املواقع فالّسلوكّيات املؤذية

يف  وظاهرا افعليّ  ترتك أ ثرا هذه الّسلوكّيات والتّغرّيات الّضاّرة اليت تسبهّبا ،حمسوسةو  لموسةأ مور م اوأ خري  يه أ ّول الّسلوكّيات

 فاإنّ  حسنجديد الّضاّر بسلوك  عندما نغرّي الّسلوكابملقابل . وميكن رصدها ابلفحوص الّطّبّية بنية تراكيب حمّددة يف ادّلماغ

اجلديدة سوف تنعكس عىل شلك تغرّيات العادات احلياتّية مع الوقت فاإّن و  ، ادّلماغيف وظاهرا فعلّيا أ ثرا اسبّب أ يضي  ال خري

 جيابّية يف بنية ووظيفة ادّلماغ.اإ 

أ ّن الإاثرة اجلنس ّية املصطنعة جعلهتم يدركون التّجربة واخلطأ  عن طريق  "الّريبوت"جتربة  رّواد اخلربة اليت اكتس هبا

ّن تصفّح موقع فيس  اليت تعّج هبا املواقع فالمال   ما يعرض يف مكتباتمشاهدة تعين أ كرث من جمّرد  الإابحيّة عىل الإنرتنت. اإ

 امواقع اخلدمات اجلنس ّية باكفّة أ شاكلها حبثو  ،مواقع املواعدةتصفّح و أ   ،(YouTube®) يوتيوب موقعو  ،(Facebook®) بوك

كحال املدمن عىل  فيكون حال أ حدمه املرجّو، هدفل تعارض مع ات و بل  ية،غري ُمْجد ترّصفات يه ليعةاخل ور ّص وال الإغراء عن

 .النّبيذ ولكنّه يستبدهل ابجلّعة امخلر اذلي ميتنع عن رشب

دماغك ويس تجيب هل  يس تقبهلميكن أ ن  سلوكلّك  "الإاثرة اجلنس ّية املصطنعة" ، عليك أ ن تصنّف حتت بنداإجامل

مثل: اللّقاءات عديدة  يشمل ذكل أ نشطة ، وميكن أ نةلإابحيّ عند مشاهدة ال فالم اس الّطريقة اليت اكن يس تجيب هبا بنف

، قراءة رواايت ال دب املكشوف، و النّّصّية ذات احملتوى اجلنيسّ تبادل الّرسائل و  ،اجلنس ّية املصّورة عرب اكمريا احلاسوب

ابتت  أ ّن الفكرة يبدو يل… و  ،ةنس يّ اجل ل فالم ا مشاهد منالانشغال بتخّيل ورشيك، تطبيقات البحث عن واس تخدام 

 .واحضة

هو أ ن تسعى للتّواصل مع أ انس حقيقينّي ل تفصلهم عنك شاشة احلاسوب، وأ ن تشعر  "الّريبوت"جتربة من الهدف 

قامة عالق ،تستيقظ دليك الّرغبة يف احلياة حّّت  ،التّعامل مع النّاس يف والّسعادة ابملتعة . والودّ  حقيقيّة مبنّية عىل احملّبة اتويف اإ

مقارنة  انتباهك،جلب لكسب اهامتمك و  مثريون مبا يكفي بأ ّن ال شخاص احلقيقينّي التّجربة يف بداية ل يشعر دماغكقد 
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من  ، واحلدّ ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتالامتناع عن  . اإل أ نّك بتصمميك عىلكبسة زرب  نرتنتابلتّجديد املس متّر اذلي توفّره الإ 

الاجّتاه املرغوب. اىل  افاإّن أ ولواّيتك سوف تتحّول تدرجييّ  ،هذا الّسلوك ثة يف دماغك بتأ ثريط ادّلوائر العصبّية املس تحدانش

 :مل يكن ليتس ىّن هلم معرفهتا من قبل أ ش ياء مثرية ومتنّوعة فاكتشامن  رّوادها "الّريبوت"لقد مكّنت جتربة 

ابحيّ  ادون أ ن أ زور موقعس تة أ شهر اكمةل "أ مضيت  ابيّح بعد من فيمل اوعندما رأ يت مقطع ،اواحد ااإ  اإ

ّ  ،ومبتذل ال ّي درجة اكن العرض مصطنع فوجئت، تكل الانقطاع ةدّ م  ةومنذ ذكل احلني مل تعد دلّي أ ي

 الّزوجيّةالإابحيّة مقارنة ابلعالقة مشاهدة ال فالم اإّن . ّنائّيا وأ قلعت عهنا، الإابحيّة ال فالم رغبة مبشاهدة

ّيارة ذاهتا." ميةاحل   مثل النّظر اإىل صورة س ّيارة فرياري مقارنة بقيادة الس ّ

*    *    * 

 اداخليّ  اهذه املّرة اكتشفت نبع ولكيّن  ،اوذهنيّ  ابدنيّ  االبارحة كنت جمهد ليةل "عندما عدت من املؤمتر

نت محمية وعاطفيّة بشلك  اكالعالقة اجلنس ّية مع زوجيت يف يوم من ال اّيم، مل أ توقّع أ ن أ جده احملفّزة للّطاقة

 والإرهاق،عب تّ ل اب شعرت وك يّن يف العرشين من معري. بعد مخس س نوات من الّشعور ،ل يصّدق

فتور العالقة بسبب أ دركت ال ن أ ّن املشلكة مل تكن  ،والاستناكف عن جامع زوجيت يف مناس بات كهذه

 مشاهدة ال فالم الإابحيّة." عندطاقيت اجلنس ّية ابلس متناء املتكّرر  هدر بسبب ولكن ،بيين وبني زوجيت

 

قباكلفدماغك يعمتد عىل ،حّدايتتّ ال من هتا يف بداي "الّريبوت"جتربة  ل ختلو  بل، ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتعىل   اإ

دماغك  ، فقد تأ قملخرى(ال  عصبّية ال اقالت نّ عدد من ال توفّر هل اجلرعة املعتادة من ادّلوابمني )و  يكّ شاهدها عليك أ ن ت  ويلحّ 

 ستش يطقد ي و لإابحيّة. احلاسوب وتصفّح املواقع ا شاشة جلساتك املتكّررة أ مام من خاللالعصبّية -عىل هذا النّمط من الكميياء

ذا اس تدعاك  اغضبدماغك   . جتبهك مل ولكنّ  ،ادّلوابمني اليت ترضيه من رعةاجللتؤّمن هل  -يج التّوق الّشديدبتأ ج -اإ

ّل أ ّن ال  ضعف الّروابط العصبّية لي فرصة دماغك ن تعطيتمكن يف أ   من قيود عادة ارتياد املواقع الإابحيّة تّحّرراإ

دون عىل أ ن حتّدد أ ولواّيتك  اقادر س تصبح و ، حبّق  اعندها فقط س تكون حرّ و  ،يعود اإىل طبيعتهو  ،املس تحدثة بفعل الإدمان

فراز هبا رهقكياليت  ّصاخبةالإشارات الودون  والّرغبة امللّحة، الّشديد التّشويش اذلي يسبّبه التّوق  دماغك مطالبا بزايدة اإ

حلاهحا-قد تضعفك اليت و  ،ال خرى اليت اعتاد علهيا النّاقالت العصبّيةو  ادّلوابمني رادتك. وتسلبك  -ابإ ّبان وقد اإ وصف أ حد الش ّ

 :وصف التّمثيّّل املعرّب ال اهبذجتربته 

نّه حترم دماغك من مصدر متعته"عندما  يصبح ، غري مس تقرّ  صبحي و  يفقد توازنه اليت اعتاد عليه، فاإ
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أ مام خيارين: ال ّول، أ ن  نفسه ادّلماغجيد يف هذه احلاةل و. هامن أ رجل  زنع رجالحني ت اوةلطّ ال مثل

رجل الّطاوةل اإىل ماكّنا.  ةداعاإ عىل  "يشّجعك" يكّ  بلك طريقة ممكنةو  ،ل مل الّشديدجيعكل تشعر اب

من جديد بدوّنا.  هتوازنعيد س ت لي  أ خرى وجيد طريقة ،والثّاين، أ ن يتقبّل أ ّن رجل الّطاوةل لن تعود

ويبدأ  ابلعمل  ،بعد فرتة يستسمل للخيار الثّاين هولكنّ  ،ابلّطبع فاإّن ادّلماغ جيّرب اخليار ال ّول يف البدايةو

متكّن قد يبدو وك ّن ادّلماغ س يف الهّناية واه اخليار ال ّول من حني ل خر. مع حماوةل الّضغط ابجتّ  ،بناء عليه

اخليار الثّاين  تطبيق بعد أ ن يكون قد جنح يف ،اّنائيّ وهكذا يتخىّل عن اخليار ال ّول  ،من اس تعادة توازنه

 ."ااتمّ  اجناح

 

جدها و اليت التّوصيات و  ،يتبادلها أ عضاء املنتدايت عادة ما النّصاحئ اليت من الكتاب سوف أ بدأ  بعرض هذا الفصليف 

وأ س باب ك يف جتربة "الّريبوت" تواّجقد اليت  والعقبات التّحّدايت اإىل احلديث عن بعض بعد ذكل مّث أ عّرج ،الكثريون جمدية

 . ائعةالشّ  بعض التّساؤلت يب عنسوف جن  اوأ خري  ،للكثريين أ ثناء رحةل الإقالع الانتاكس تيت س ّببالالفشل 

وابلتّايل فليس  ،ةاملَرضيّ  سريةوال  ،غةوكذكل طبيعة ال دم ،أ ّن الّظروف ختتلف من خشص ل خر ضع يف حس بانك

عادة تأ هيل تشعر أ ّّنا عليك أ ن ختتار النّصاحئ والّطرق اليت  ،اك وصفة حسريّة تنطبق عىل امجليعهن ميكن أ ن تساعدك عىل اإ

قادر ال الوحيد ؟ أ نتهل ما أ فعهل صوااب: ك ن تتساءل ،. ل تدع الهواجس تثبطكبك اخلاّصة ظروفال مبا يتناسب معدماغك 

 ل هدافك ووضعك احلايّل. اابلنّس بة كل تبع "الّصواب"عىل أ ن تقّرر ما هو 

 ،أ و ثالثة أ شهر ئة يومامّدة م"الّريبوت" قد يكون معلّية متام لإ  زمينّ  أ جل اإىل وضع حّد أ وبعض ال شخاص يعمد 

مه عادة هؤلء و  قبل الوصول اإىل الهدف الهّنايّئ، عّدة أ هداف مرحلّية ذه املّدة اإىل فرتات أ قرص هبدف حتقيقويقّسمون ه

هذه الفرتة قد ف  ،من العجز اجلنيسّ  اولئك اذلين يعانون فعليّ ابلنّس بة ل  أ ّما  .من العجز اجلنيّس بعداذلين مل يعانوا ال شخاص 

 اإىل وقت أ طول. نحيتاجو كثرية أ حياانو  تكون غري اكفية،

ر املرجو، عّدل اخلّطة. اإذا مل تعط خّطتك ال ثف ،اذلي جتري فيه جتاربك اخلاّصة اخملترب وهواحلقيقة أ ّن "الّريبوت" 

 ّ فال فضل أ ن تظّل وابلتّايل  ،أ م ل اإىل شهرين اكملني لتعرف اإذا اكنت خّطتك فّعاةل يف بعض ال حيان قد حتتاج كلحظ أ ن

ج ال مور عن نطاق ور تنذر خب تنتكس انتاكسة كربى لأ   رشيطة، خّطتك ملّدة شهرين عىل ال قّل قبل أ ن تقمّي النّتاجئاثبتا عىل 

فراط لإابحيّةاملواقع اارتياد اإىل  مثال ك ن تعود يطرةالس ّ   يقول شاّب: .ابإ
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 "،نور العمل"معىن مقوةل  أ خريا فهمت أ يّن  عتقدأ   ،"الّريبوت" رحةلمك تتعمّل عندما تبدأ   ا"مدهش حقّ 

أ ن حتشد  اجدّ  عليك يصبح من الّسهل ،كيف يؤثّر عليكتفهم و  ،ما أ ن تتعمّل طبيعة معل يشءمبجّرد ف 

رادة وعزم لتغرّي جمرى ال حداث اكقو لّك   ."لو أ ردت ابإ

 

 ت يف ال داءالكشم عطي ضامانت بأ ّن الّشخص اذلي عاىن من يل النّجاح يف جتربة "الّريبوت" : ة ملن وعىحمكو لكمة 

بعض  ،يف املس تقبلّية نس  اجل  مشاهدة املرئّيات اإىل لو عاد اخلطر الإابحية يصبح يف مأ من من ارتياد املواقع بسبب نيسّ اجل 

ّبان دفعوا مثنا ظنّوا أ ّن اس تعادة عافيهتم وعودة أ داهئم اجلنيّس اإىل طبيعته يعين أ ّن  قدف ،يتعلّموا هذا ادّلرسقبل أ ن  اابهظ الش ّ

ماكّنم العودة ل  وائر ادلّ  هبم املطاف اإىل العجز اجلنيّس من جديد.  يىنهت ، فاعىل الإنرتنت -أ و ما شاهبها-الإابحيّة  تصفّح املواقعابإ

حبيث اجلذور، متأ ّصةل  تصبحقد  ولعّدة س نوات بشلك متكّرر ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات بتأ ثري يف ادّلماغ العصبّية املس تحدثة

 الفرصة. س نحت لهابسهوةل لو  هاط انشس تعيد أ ّّنا ت 

 الاقرتاحات والتّوصيات 

ليمك الا  عىل الإنرتنت:"الّريبوت" يف منتدايت  ال كرث تداولوالتّوصيات  قرتحاتاإ

 الإنرتنت اماس تخد فرص تقليصضبط و امعل عىل 

 اجلنس يّة يتعلّق ابلإابحيّةأ زل لّك ما 

 ،ة نوعا ماموجع طوةاخل هكون هذتقد  ،اخلاّصة بك ّيةلكرتون الإ  من لّك ال ّجزة اجلنس ّية امح لّك ما يتعلّق ابلإابحيّة 

النّسخة  يف اخملّزنة املواّد اجلنس ّية للتّغيري. تذكّر بأ ن متحي حديدايّ  ارسل رساةل واحضة اإىل دماغك مفادها أ ّن دليك عزمت اولكّهن

كل أ مح وكذ ،ختلّص من لّك مؤرّشات الّصفحات احملفوظة للمواقع الإابحيّةو  ،أ ن تفرغ سةّل املهمالتو  ،الاحتياطّية لبياانتك

 تصفّح الإنرتنت.يف م اترخي التّصفّح احملفوظ 

ّبانكتب  ّ اذّلين خاضوا جتربة "الّريبوت"  أ حد الش ّ مل تطاوعه ولكن  ،ّيةس  ن اجل  املرئّياتمن  خزونمب حيتفظ ه اكنأ ن

حاكم وك نّه حيتوي عىل أ رسار وصفة  ،عىل قرص مدمج منه نسخة فظفقام حب ،اخلّص منه أ بدتأ ن ي نفسه  مّث لفّه وأ لصقه ابإ

ليه. وعندما تعاىف من و  ،بعيد عن انظريهيف ماكن  بّأ هوخ  ،الكواككول صار من الّسهل  ّيةنس  اجل  الإابحيّة أ رسصعب الوصول اإ
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 .مع النّفاايته ارمف ،القرص املدمج نىّل عأ ن يتخ عليه

 غرّي ترتيب ال اثث

أ ثناء مشاهدة  هّتيّج اجلنيّس اذلي يشعر به الّشخصمع ال  احمليطة تزامنا البيئة املوجودة يف الإحياءاتيتكيّف مع  ادّلماغ

فراز عىل  تأ ثرييصبح لهذه الإحياءات مع الوقت ، و ال فالم الإابحيّة  تأ جيج الّرغبة ؤّدي اإىلت أ ن وميكن ،ادّلوابمنيزايدة يف اإ

فراز ادّلوابمنيزّ الف ،امللّحة لعصبّية املس تحدثة وابلتّايل تنشط ادّلوائر ا والتّوق للمتعة، بقّ ؤّدي اإىل زايدة الرتّ ت ميكن أ ن ايدة يف اإ

 بفعل الإدمان.

يطرة عىل تأ ثري الإحياءات  ن عادةدمنواملنصح يُ  المث اخملّدرات تعاطي عىليف حالت الإدمان  املوجودة يف البيئة للس ّ

لكن يف حالت الإدمان عىل ارتياد املواقع و التّعاطي. عادة بيف الّسابق وال نشطة اليت ارتبطت  ،وال ماكن ،أ ن جيتنبوا ال صدقاء

ماكنك نل ابلّطبعفال مر أ كرث صعوبة، و الإابحيّة ماكنك أ ن جتري ،أ ن ترحل من بيتك وأ   ،أ ن تتجنّب نفسك يكون ابإ  ولكن ابإ

 . بعدها ّيةنس  اجل  املرئّيات تشاهد لمّث حترص عىل أ   يف ديكور البيت وترتيب ال اثث، بعض التّغيريات

ترتبط يف  ابتعد عن ال ماكن اليتو  ،غري معزوةل عن ابيق أ فراد ال رسةالإنرتنت يف أ ماكن  مخدعىل أ ن تس تاحرص 

ك ن تتخلّص ، املواقع الإابحيّة تصفّحأ ثناء  جتلس فيه اعتدت أ نأ و غرّي شلك املاكن اذلي  ،ّيةنس  اجل  املرئّياتشاهدة ذهنك مب 

غرّي ترتيب تفقط مبجّرد أ ن  عىل نتيجة فّعاةل صلأ ن حت من املمكنو  .لس عليه أ ثناء ممارسة الاس متناءمن الكريّس اذلي كنت جت

 :فعل هذا الّشاّب كام  ال اثث يف غرفتك

عادة ترتيب ال اث مل أ عد أ شعر بنفس الّروابط اليت كنت أ شعر هبا و ،ث يف شقيّت أ عطى نتاجئ رائعة"اإ

أ و  ،ماثث بضع أ قداال   كيف أ ّن جمّرد حتريك قطع اب حقّ الإابحيّة. جعيارتياد املواقع بني الرّتتيب القدمي و 

الارتباط بني ال ش ياء من حوكل وعادة ويضعف  ،بيئتكميكن أ ن يغرّي  ،بضع درجات تغيري اجّتاهها

 ّية."نس  اجل مشاهدة ال فالم 

 

 أ فاكر أ خرى:وهذه 

يّةّية و نس  اجل  شاهدة ال فالم"ختلّصت من ّجاز احلاسوب اذلي كنت أ س تعمهل مل  عىل  ممارسة العادة الرّسّ

أ س تعمهل  توما كن ،يف تصفية وجحب املواقع الإابحيّة .  هذا اجلهاز مل يكن فّعالعديدة س نوات مدى

ل ل ضاعة الوقت.  هذه املواقع، دّلخول عىلاإ ماكين وما زال واإ عىل ّجاز احلاسوب  ّمةهأ ن أ جنز أ عاميل امل ابإ
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 النّقّال."

*    *    * 

ماكين راصو  ،الّطاوةل"غرّيت  يطرة  ،قامئا ل احلاسوباس تعم أ ن ابإ وقد أ عطى ذكل نتاجئ خارقة يف الس ّ

 لتفقد قلّ  ،أ مام الّشاشة ال يّن مل أ عد أ جلس مراتحو ،الإنرتنت املواقع عىل ادايت السيّئة يف تصفّحعىل ع

اإضاعة  من بدل ابلفعل قترص عىل ال ش ياء املهّمة اليت أ حتاّجاأ   ّت وب ،اس تعامل احلاسوب بدرجة كبرية

 الانغامس يف الّشهوات."و ،الوقت

 املواقع اس تخدم برامج جحب

ّّنا  ،حيّة ل ختلو من نس بة فشل ضئيةلالربامج اليت حتجب املواقع الإاب قد تعطيك و  ،مثل مطّبات الرّسعةتعمل اإ

نذار  وقبل أ ن  ،تكون فّعاةل يف بداية رحةل الإقالعميكن أ ن بأ نّك عىل وشك أ ن تفعل ما ل ترغب بفعهل. هذه الربامج  أ نّيا ااإ

جّمانّية و  فّعاةل هناك برامجو ة لها.  لكنّك يف الهّناية لن تكون حباجو  ،تس تعيد أ لّية الإرادة واخّتاذ القرارات يف دماغك عافيهتا التّاّمة

 :الإنرتنتمتوفّرة عىل يه و ،الإابحيّة جب املواقعحل

- Qustodio - http://www.qustodio.com/index2 

- K-9 - http://www1.k9webprotection.com 

- Esafely.com - http://www.esafely.com/home.php 

- OpenDNS - http://www.opendns.com/home-internet-security/parental-controls/ 

ّبان ابس تعاملها  ، فيقول:وينصح أ حد الش ّ

 به أ و أ ّي برانمج أ خر شبيه ،(OpenDNS) ي اإن اإس""أ وبن د "أ نصح وبشّدة ابس تعامل برانمج

عطيك همةل ثالث دقائق قبل أ ن اليت ت الربامج  تكلوخاّصة  ،ىل تصفية وجحب املواقع الإابحيّةيعمل ع

، حّّت لو انتكست وتعرّثت هبذه الّطريقة ،طّبق الإعدادات اجلديدةتس تجيب لطلب تغيري الإعدادات وت 

فاإّن هذه ادّلقائق الثاّلث تعطيك  ابدّلخول عىل املواقع الإابحيّة، كل وغرّيت الإعدادات حبيث تسمح

 ،الإابحيّة شاهدة ال فالممب  ابأ نّك ل ترغب فعليّ  س توعب العواقب، وتدركفرصة اكفية من الوقت لت 

 .قبل أ ن تمتّ  توقف معلّية تغيري الإعدادات من مثّ و 

 ،هذه املواقع مثل اليت تقودك اإىل وحّّت املدّوانت والّصداقة، ومواقع املواعدة ،مق مبنع لّك املواقع اجلنس ّية

 كل." ال تريد أ ن يكون دخوهل متاحو ،عىل سبيل املثال هو موقع خبيث (Tumbler) "متبلر"موقع 

 

ذا كنت من هواة   ،لإابحيّة قد تكون خطرة بعض الّشءفاإّن اس تعامل برامج جحب ا ،لكرتونّيةلعاب الإ ال  مالحظة: اإ

وقد تعامل برانمج  ،ختّطي احلواجز واجتياز العقبات يف ال لعاب دعىل ارتفاع نس بة ادّلوابمني عن افقد يكون دماغك معتاد
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فال فضل أ ن  ،.  لو واّجت مثل هذه احلاةللكرتونّيةلعاب الإ ال  وك نّه مغامرة من مغامرات  -منك دون وعي-ابحيّة جحب الإ 

أ و أ ّي طريقة  ،بعد قليل ااذلي س نأ يت عىل رشهح "الإحياءات انقراضالتّدريب عىل " طريقة وجتّرب املواقعتزيل برانمج جحب 

 أ خرى.

الإعالانت  ورعىل مشاهدة ص اتكون جمرب  نل وبذكل ،جب الإعالانتحلولكن يف لّك ال حوال اس تخدم برانمج 

أ و رشاء  ،حتضريات العيد جاّدة مثل نشطةبأ   عندما تكون مهنماكخاّصة و  ،عىل حافّة الّشاشة ذبذبتت اليت تومض و  اخلليعة

هناك  ،ّيةنس  اجل  املرئّيات شاهدةمل  امللّحة تأ جيج الّرغبة احلّد منالإعالانت يساعد يف  جحبالكثريون أ ّن  ىير و علبة فيتامينات. 

 .(AdblockPlus) "أ دبلوك بلص" امسه متوفّر جّماان لهذا الغرض برانمج

اّيم  ااس تخدم عّداد  لل 

اّيم اجّمانيّ  اعّداد عضوللّك  توفّر الإنرتنت "الّريبوت" عىل نتدايتم العديد من  رمس عىل شلك  العّداد ويظهر ،لل 

ويمتّ حتديث  ،الهّنايئّ  هدفال من تقّدم ابجّتاه  هز احر مّت اإ ما  بنّي ي و  ،عىل صفحات املنتدى الّشخص نرشهاي  مشاركةحتت لّك بيايّن 

ماكّنم أ ن يتابعوا تقّدهمم  والارتياحيشعرون ابلّرضا  -وخاّصة الّرجال-الّرمس البيايّن بشلك تلقايّئ. بعض النّاس  حني يكون ابإ

 اإىل الّرمس البيايّن. خاطفة بنظرة

ع موق اإىل دخلوي ،اخلطر يمكن عندما يواجه الّشخص انتاكسة ،عّداد ال اّيم متضاربة اس تخدام فائدة حولال راء 

نقاط  عىل أ نّهقد ينظر الّشخص اإىل عدد ال اّيم و . ، ويبدأ  من جديدفيعود العّداد اإىل الّصفر بعد فرتة من الامتناع، مّرة اإابيحّ 

 ال فالم س متّر يف مشاهدةلي  ا هلرّبرصبح ذكل موقد ي  ،عىل أ نّه خسارة تصفري العّدادوابلتّايل يرى  تنافس ّية، يف لعبة فاز هبا

ماكو  لّك حال،سيبدأ  العّد من الّصفر عىل فالعّداد ،الن خيرس شيئ -هاعتقاديف -ل نّه  الإابحيّة لعدد من ال اّيم نه أ ن يبدأ  العّد ابإ

ؤّدي اإىل تقد  أ ثناء "الّريبوت" طافر ابإ  ّيةنس  اجل  املرئّياتمشاهدة الانغامس يف  اإىل ومع ال سف فاإّن العودة. مّت شاء من جديد

هنا  عابرة ةانتاكس جمّرد  منريكثب  أ كرب س يكون أ ثناء فرتة الامتناع اليت س بقت الانتاكسة، وتأ ثريهاتأ لك التّقّدم اذلي أ حرزه 

 وهناك.

ذا قّررت أ ن تس تعمل عّداد اّيم اولهذا، اإ مبجمل عدد ال اّيم اليت  اكن خفور ،فتعامل معه من منظور طويل ال مد لل 

ماكنك تظّن  من ذكل أ ل وال مهّ  ،لعدد ال اّيم منذ أ خر انتاكسة اكبري  ول تعطي وزان ،امتنعت فهيا عن ارتياد املواقع الإابحيّة أ ّن ابإ
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 من جديد مبجّرد أ ن حتقّق الهدف اذلي وضعته لنفسك يف البداية. ّية نس  اجل  املرئّياتعاداتك الّسابقة يف مشاهدة اإىل أ ن تعود 

وفق ادّلماغ ل يس تعيد توازنه ف ،الامتناع عدد أ ايم توازن ادّلماغ وليس اس تعادة هو املطاف ايةّنمّه يف ال  الهدف 

 اكمةلال ّصورةال عطيحبّد ذاته ل يعدد ال اّيم وطاملا أ ّن ادّلماغ حباجة اإىل املزيد من الوقت ليس تعيد توازنه فاإّن  ،ددّ برانمج حم

اليت طغت  لخنراط يف ال نشطة النّافعةابيتحقّق ويرتخّس توازن ادّلماغ فاإّن ال اّيم،  ابلإضافة اإىل عدد عن جناح "الّريبوت".

واخلروج  ،مع ال هل وال حصاب والتّواصل الاجامتعيّ  ،التّامرين الّرايضّيةممارسة مثل ياد املواقع الإابحيّة، ارت  يف الّسابق عادةعلهيا 

ميكن أ ن تفيد لكّها  نشطةال   ، هذهلّصّحةوالعناية اب ،وزايدة القدرة عىل التّحمّك ابلنّفس ،الّطبيعةيف أ فياء وقت بعض اللقضاء 

عادة توازن ادّلماغ   .مّجةفائدة يف اإ

مّث  فقط، الامتناع عن ارتياد املواقع الإابحيّة أ اّيم عىل عدد املدى مبينّ  بعيدويفّضل أ ل حتّدد لنفسك هدفا واحدا 

وهبذه الّطريقة ستشعر  ،مرحلّية أ هداف عّدة ميكنك أ ن تضع لنفسك تشعر ابلفشل والإحباط عند أ ّول انتاكسة. وكبديل ذلكل

 .احّّت لو كنت تزحف حنو هدفك الهّنايئ زحف ،ابجّتاه الهدف الهّنايئّ  اإىل ال مام وتقّدمت خطوة، ما ابأ نّك حقّقت اإجناز  دوما

  اءاتالإحي انقراضالتّدريب عىل 

 مبجّرد ايس يل لعاهب حّّت صار تقدمي الّطعامتربط بني صوت اجلرس و  وصارت كيّفتاليت ت  هل تذكر الكب ابفلوف

ل أ ّن ابفلوف مل يعمّل الالكب أ ن تربط بني صوت اجلرس مبسار التّجربة ابلاكمل عىل عملتكون  ؟ قد لسامع صوت اجلرس ، اإ

ناّم علّمهم لحق ،حفسب تقدمي الّطعامو   ل نّهذكل حتقّق و  ،سامع الّرنني عندول يس يل لعاهبم  ،بأ ن ل يأ هبوا لصوت اجلرس اواإ

. بشلك متكّرر ، وفعل ابفلوف ذكليقّدم الّطعام ل ني ولكنللكب الّرنيف غري مواعيد تقدمي الّطعام، فيسمع ايرّن اجلرس  صار

 انقراضالتّدريب عىل " طريقةب غري املرغوب وميكن اإضعاف التّكيّف ،"انقراض الإحياءات"ابمس  الّظاهرة تعرف هذهو 

راتدي بعض م 48.املعتادة هلوالاس تجابة  -أ اّي اكن- املوجود يف البيئة لإحياءابني  ةبطااإضعاف الرّ  دف اإىلهتاليت  "الإحياءات

 قدرهتم عىل ضبط النّفس: تقويةل ه الّطريقة الإابحيّة متكّنوا من اس تخدام هذ املواقع

ومبجّرد أ ن  ،واقع الإابحيّةاملمن  اأ فتح موقع احلاسوب الإنرتنت عىل خدم"يف لّك مّرة أ س ت [اعام ١٦]

غالقه مبارشة حّّت أ عرف مد  ى قدريت عىل ضبط النّفس. ال س بوعانيظهر املوقع عىل الّشاشة أ قوم ابإ

                                        

فراز اللّعاب ترقّبا لتقدمي الّطعام. يف جتربة ابفلوف: الإحياء امل 48  وجود يف البيئة هو صوت اجلرس، والاس تجابة املعتادة يه اإ
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بعد ثالثني و  ،ل أ عرف كيف متكّنت من جتاوزهام وحّّت ال ن ،بلك املقاييس اصعبني جدّ  اكان ال ّولن

ماكين أ ن أ ؤكّد بأ يّن  صار "الّريبوت"من  ايوم  ،ّنائّيا ةنس يّ اجل  ختلّصت من عادة مشاهدة ال فالمقد ابإ

ول أ فكّر هبا  ، وقد نسيهتا متاما،الإابحيّة ادّلخول اإىل املواقع دون االيوم أ كون قد أ متمت تسعني يوم

ة ال شهر مدّ س متناء عّدة مّرات فقط )مخس مّرات( خالل جديد. مقت ابل ودلت منأ شعر ك يّن و  ،امطلق

ماكين أ ن امتنع عن ذكل  ...مكراهق ،عىل الإطالقالإابحيّة  ال فالم ولكيّن مل أ شاهد ،الثةالثّ  ما اكن ابإ

 ."الكّيّ 

 

 كونيميكن أ ن و ل يصلح للجميع، قد " الوقاية بضبط الاس تجابة" اويسّمى أ يض "الإحياءات انقراضالتّدريب عىل "

ذا اكن يف حالتك اخطر  لوقوع يف الفّخ مّرة أ خرى، والعودة ل عرضة س تجعكل ّيةنس  اجل  الّصور من عابرة جمّرد رؤية لقطات تاإ

غري مبارشة  اّرب طرقجتو  تبتعد عن هذه الّطريقة، أ ن بك فال جدر . اإذا اكن احلال كذكل،طافر ابإ  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية اإىل

س نأ يت عىل و ) قد تكون خيارات حس نة يف هذه احلاةل ايضّية وجلسات التّأ ّمل الّصامتةممارسة التّدريبات الرّ  ،لتقّوي اإرادتك

 .(ارشهحا لحق

 ادّلمعتلقّى 

 يف املساءةل انضّم اإىل منتدى واخّتذ رشياك

نرتنتأ حد منتدايت "الّريبوت" الانضامم اإىل الكثريون من  يس تفيد ، وقد جتدها مفيدة كل أ نت أ يضا، فهيي عىل الإ

 الاّطالع عىل جتارب الغري كونيقد و  ،الإابحيّة ارتياد املواقع أ ن يقلعوا عن مه أ يضاواصل مع أ خرين حياولون تّ لل  تعطيك جمال

لهام كل  ومينحك شعورا مجيال بأ نّكأ حدمه مّما تكتب قد يس تفيد و  ،يعطيك مساحة لتعرّب عن أ فاكرككام أ ّن املنتدى  ،مصدر اإ

 وقد حتصل منه عىل بعض النّصاحئ اليت ترسّع تقّدمك حنو الهدف. يقول أ حدمه: عون لغريك،ال قدميت عىل قادر

ىلالنّجاح  عىل طريقنفسك  قودأ نت ابلّطبع اذلي س ت ،ة وحدك"ل ختض هذه املعرك ولكن  ،ةّنايت اإ

وخاّصة عندما متّر بأ سوأ   ،من ادّلافع احملفّز ذكل المّك الإضايفّ املنتدى عىل الإنرتنت ميكن أ ن يوفّر كل 

 وتعاين من هبوط يف املعنواّيت." ،ال وقات

 

عادة تشغيل ال ّمة"و "وفاب"ن منتدى مثل ،"الّريبوت" عىل الإنرتنت نتدايتم الاشرتاك يف  جياد عليك تسهّل ،"اإ  اإ

ماكنك أ نت وأ حد و  ،يف املساءةل  كلرشياك صديق ميكن أ ن يكون عضاء أ ن تدمعوا بعضمك ال  من  أ صدقائكهبذه الّطريقة ابإ
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خفاء هويّته احلقيقيّةيف حني حيافظ لّك منمك عىل خ ،البعض بشلك أ معق ادّلمع املتبادل بني خشصني  هذا النّوع من ،صوصّيته ابإ

 .يف جتربة "الّريبوت" الكثريين جناحيف  ارعنفس الهدف سلتحقيق  يعمالن سوايّ 

 ،ل حيصل عىل الإنرتنتأ ّن هذا التّواص ،تلقّي ادّلمع املتبادل من ال عضاء ويف ،يف عضويّة املنتدايت النّاحية الّسلبّية

يف حني و. الإنرتنت اس تخدام مّدة اإىل تقليصفأ نت حباجة  ،الإابحيّة املواقع ارتياد يهاليت تسبّب كل ال رضار  تكول ّن مشلك 

ّل  يقّر الكثريون بأ ّن عضويّة املنتدايت ساعدهتم لهيا كوس يةليف الهّناية  أ نّهلحظ  أ ّن بعضهم يف بداية املشوار، اإ  صار يلجأ  اإ

 يقرصوا وصل هبم احلال اإىل هذه النّقطة، قّرر هؤلء ال عضاء أ نحني و  ،احلقيقيّة الاجامتعّيةنشطة ال   الاخنراط يف لتجنّب

 .اإىل التّشجيع وادّلمع ماّسة اجةأ ّّنم حب فهيا نشعروي  ىل ال وقات اليتعفقط  ملنتدىأ عضاء ا مع واصلتّ ال 

ول  ،أ يضا حيتاج اإىل حميط اجامتعّي يّك يمّت بنجاح التّعايف من الإدمانو  ،حميط اجامتعيّ مشلكة حتدث مضن  الإدمان

 املهم هو أ ن جتد ادّلمع والتّشجيع عندما حتتاجه. ،هيّم اإذا وجدت ادّلمع والتّشجيع عىل الإنرتنت أ و بدون الإنرتنت

  معادلّ مجموعة  مع قاءاتلّ الاملواظبة عىل حضور و  الّطّبيّب النّفيسّ  استشارةاحرص عىل 

قّر بأ ّن ت يتال ذا اكن الّطبيب من القةّل الواعية، وخاّصة اإ كون عوان كبريا كلتميكن أ ن  الّطبيب النّفيسّ استشارة 

 .مشالكت الإدمان ال خرى ل خيتلف عنأ نّه و  ،حيتاج اإىل تدّخل طّّبّ  حقيقيّ واضطراب  ،حاةل مرضّيةهو الإدمان الّسلويّك 

وعندها بل قد يساعدك يف اختيار اجملموعة اليت تناسب حالتك، ، مجموعة دمعالانضامم اإىل  الّطبيب النّفيسّ يصف كل  قدو 

، ، وتلتقي معهم بشلك منتظممشاهدة املرئّيات اجلنس ّية لإقالع عنمن أ جل امثكل  اكحفوني أ خرين أ انس سوف تتعّرف عىل

 وتتبع ،وتدار عىل مواقع عىل الإنرتنت ،أ فرادجبهود  نّظمت  اليت معادلّ مجموعات  اهناك أ يضو . فال تشعر أ نّك وحيد يف هذه الّرحةل

 لوجه.  اأ و وّج ،الإنرتنت ربعقد تكون  ال عضاء لقاءاتو  للمعاجلة من الإدمان، خطوةالثين عرش  برانمج هذه اجملموعات

ذا كنت تعاين من مشالكت  ابلتّأ كيد ال رسيّة س يكون استامثرا جمداي يف معاجلة القضااي خمتّص  نفيسّ  طبيب استشارة اإ

تك مشالكت عائلّية جعل  من عانيت أ نّك أ و ،الّطفوةل يف مرحةل لتّحّرش اجلنيسّ ل  أ و دمةاصظروف التّعّرض لأ اثر  مثل أ خرى

عندما حتاول أ ن  -ولو لفرتة بس يطة-تناول ال دوية اإىل قد حتتاج و . مع من حوكل العاطفيّ تكوين الّرابط  تعاين من صعوبة يف

ذا كنت تشعر بأ نّك تعاين من الوسواس القهريّ ، وخاّصة الإابحيّة مشاهدة ال فالم عنتتوقّف  ميكن  تناول ال دويةّن كام أ   ،اإ

ج اإىل وصفة طّبّية، اهذا طبعا حيتو  ،يبوت" وأ عراض الانسحاب"الرّ ف من أ اثر احلرص النّفيّس النّاجت عن يخف تّ ال  أ ن يساعد يف
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 عاىن من اضطراب الوسواس القهرّي:. يقول خشص اخملتّص  ك عىل الّطبيبمن أ ن تعرض نفس كل ل بدّ و

وجتربين  ،دفعا اإىل ال مامتدفعين  أ ّّنا اكنتام لو ك ، شعرتا"تناول مضاّدات الاكتئاب ساعدين كثري 

جيابّيةعىل  أ مّر  التّحّدايت اليت كنت ثقل اكهّل لكّ ت أ ن  وهذا خري يل من ،أ ن أ نظر اإىل حاليت نظرة اإ

 ."القهقرىرجعين تو  ،اهب

 

 اخّتذ مدّونة خشصيّة 

ل تسري عادة يف طريق  "الّريبوت" رحةلف ،ل أ حداث جتربتك يف مدّونة خشصّيةبتسجيومق  ،ادمع نفسك بنفسك

أ ن عىل ال خّص  يف ال اّيم الّسيّئةحياول دماغك وف سو  .أ اّيم حس نة وأ اّيم سيّئة س متّر بكبل  ،مس تقمي من البداية اإىل الهّناية

ل يوجد بصيص أ مل بأ نّك سوف تمتكّن من حتقيق هدفك عىل الإطالق. أ نّه و  ،ّصحيحالاجّتاه ال يف سري ت ل  خّطتكيقنعك بأ ّن 

يف الثّبات وجتاوز  اسرتجاع اذّلكرايت سوف يساعدكو  ،قراءة صفحات من مدّونتك الّشخصّيةويف أ اّيم كهذه ستس تفيد من 

ال س باب اليت تتذكّر ، و "الّريبوت" بداية منال اّيم ال وىل  اليت تروي معاانتك يف تحني تقرأ  الّصفحا وخاّصة الكبوات،

رصارك يد من عزمكزت ف ،ساسال   من التّجربة جعلتك ختوض هذه  :ن جديدم تضع ال مور يف نصاهباعىل أ ن  واإ

يف رحةل  ابري ك  اأ يّن قد قطعت شوط دركفأ   ،دّونيت، كنت أ قرأ  مدّ تش  ت "عندما اكنت تلح عّّل رغبيت و 

ذا مل ترغب بأ ن  ،الإقالع وليس من املنطق أ ن أ تراجع. حافظ عىل خصوصّية مدّونتك بلكمة مرور اإ

 علهيا أ حد." ّطلعي

 

ّ واليت تشعر  ،اليت تثقل اكهكل مور عن لّك ال  ريعبتّ ال  يفكتابة املدّونة يساعدك  بل من - من الّصعب جّدا هأ ن

لكرتونيةمدّونة تقوم بكتابة أ ن  أ يضا ماكنكوابإ  ،ل ّي خشص أ خر بوج هباأ ن ت  -املس تحيل  امسعىل الإنرتنت حتت  وتنرشها اإ

عىل صفحات  ة خشصّيةمدّون وانرش ي اجملال ل  ال عضاهئ فسحت  اليت العديد من املنتدايتوهناك  ،في هويّتك احلقيقيّةخي ارمس تع

عادة تشغيل ال ّمة"و "نوفاب" مثل منتدى نتدايتتقّدم هذه اخلدمة جّماان يف بعض امل )املنتدى  (. "دماغك يس تعيد توازنه"و "اإ

ضافيّة ويه أ ّنّ يف مثل هذه امل الإلكرتونيةاملدّونة   ادّلمعيقّدموا ف  ،النّصحمن تبادل اخلربات و ال عضاء  ا متكّنواقع لها فائدة اإ

 .من مشاراكت نرشوني بناء عىل ما  لبعضهم البعض
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 والعناية هبا النّفسضبط  احرص عىلو  ،اتطو الّضغ ختلّص من

  والّضغوطات النّافعةالتاّمرين الّرايضيّة مارس 

اليت  ال خرى والوسائل لّك الّطرقب مقارنة يف اإجناح جتربة "الّريبوت" نفعاال كرث  الوس يةل التّامرين الّرايضّية يهممارسة 

ّبان يطّبقها  حتافظ عىلكام أ ّّنا  ،حلاهحااإ ممتازة لرصف النّظر عن الّرغبة امللّحة حني يش تّد وس يةل التّامرين الّرايضّية ممارسة  ،الش ّ

 الانتصاب دلى الّرجال نيحتس ساعد عىلت ة يّ الّرايض  التاّمرين أ ّن ممارسة أ يضا عروفمن املو  ،الثّقة ابلنّفس زيدوتاجلسم،  ياقةل 

 ال ربعني.سّن حتت 

ّ ال  امرسةاملساعد يف التّخفيف من أ اثر الإدمان ل ّن ا ت يعتقد العلامء أ ّنّ و  ،سني املزاجلّرايضة أ ثر قوّي يف حت لو  ة شطن

ة يّ الّرايض  أ داء التّامرين واملداومة عىل ،ادّلوابمني مس توىيف  املحوظ ايسبّب ارتفاع -فقط لفرتة بس يطة ولو- ةيّ الّرايض  للتّامرين

جيابّية يؤّدي اإىل زايدة ادّلوابمني بشلك دامئ مع ما يصاحبه من تغرّيات من الّروتني اليويمّ  كجزءابنتظام  عىل  ذكل يساعدو  ،اإ

فراز ادّلوابمني  وقبل أ ن تس تعيد  ،رحةل الإقالع يةاذلي يعاين منه املدمنون يف بداالتّخفيف من وطأ ة الاخنفاض املزمن يف اإ

 :عىل صفحات منتدايت "الّريبوت" اثنان من ال عضاء قاهلأ دمغهتم عافيهتا. وأ س تعرض هنا ما 

ماكنك أ ن تقوم به يف أ ّي وقت ،أ مّهّية مترين الّضغط مدى" ل ميكنين أ ن أ صف  أ داء التّمرين و  ،ابإ

اهامتمك  يرصفو  ،رع دقّات القلبايس اإل أ نّه ل حيتاج اإىل أ كرث من نصف دقيقة من وقتك، مّرةعرشين 

ذا اس متّرت رغبتك .عن الّرغبات امللّحة بشلك فوريّ  ابعيد  ابلإحلاح يف مشاهدة ال فالم الإابحيّة واإ

اإىل أ ن تشعر  واس متّر بذكل ،تفصلها عّدة ثواٍن من الّراحة متعّددة ، فقم بأ داء التّمرين يف جولتعليك

 وس متّر بسالم." ،أ ثرلن يكون للّرغبة امللّحة بعدها و  ،بأ ّن ذراعيك سوف تنفصالن عن جسدك

*    *    * 

ذا مل تشعر ابلثّقة يف قدرتك عىل محو  ،فذكل سيساعدك ،ال ثقال محلمترينات مارس " ل ال ثقال، اإ

ذا مل تعرف املرشفون يف النّادي الّراييّض سوف يقّدمون كل العون و  ن،ريمماكينات التّ  جّرب التّوجيه اإ

 " .هاكيف تس تعمل 

 

وذكل ل ّن أ داء التّامرين الّرايضّية جيهد اجلسم اإىل حّد ما ولكن  ة،النّافع ّضغوطسبّبات الالتّامرين الّرايضّية مب عرف تُ 

أ عضاء  الكثريون منالّصّحة واحليويّة. لنّشاط و اب اممفع ااإحساس هملواّجة الإّجاد، مّما يعطي فيس تجيب اجلسم ،ةيسري  درجةب

ميكن أ ن تساعد ادّلماغ ليّك يس تعيد  اوممع ةالنّافع ّضغوطالأ ّن مسبّبات  ندو يؤكّ  "الّريبوت"املنتدايت اذلين خاضوا جتربة 
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ماكنك زايرة موقع و ،اليوميّة احلياةحساسيّته واس تجابته ملتع  تقرأ  املزيد من املقالت و  (Getting Stronger) "أ قوى بحنص "ابإ

م من و فوائد الّص ميكن أ ن تقرأ  عن مواضيع أ خرى أ يضا مثل و  ،التّامرين الّرايضّية وتفاعل اجلسم معهاأ داء وال حباث املتعلّقة ب

 .جربة واملامرسةاليت ثبتت جدواها للكثريين ابلتّ  وغريها من املواضيع ،باردال اء ملوالاس تحامم اليويّم اب ،حني ل خر

اء ملالاس تحامم اب حتّملل ّن القدرة عىل  ،والفاكهة ثري الّضحكت  املايض القريب يف باردال اء ملالاس تحامم ابفكرة  تاكن

يتحّدثون "الّريبوت" بيد أ ّن الكثريين مّمن خاضوا جتربة  ،لكة فيكتورايالّرجوةل يف القرون اخلالية أ اّيم امل دليلعترب ت  تاكن باردال 

احملافظة يف و ،يف اس تعادة قّوة الإرادة والتّصممي بشلك رسيع وفّعال مهت، وكيف ساعدباردال اء ملعن أ مهّية الاس تحامم اب حبامس

يقول حالت الاكتئاب. بعض كعالج طّّبّ يف  وصفبارد يال اء ملفاإّن الاس تحامم اب ذلكل اإضافة ،احلاةل النّفس ّية اس تقرارعىل 

 أ حدمه:

 تحمهلي بأ برد ماء ميكن أ ن  يوميّا اس تحم ،"يبوت"الرّ  رحةل بدأ ت أ ن منذن واليوم الواحد والثاّمن هذا هو"

ل  ،برودة املاء بسبب من احّلام بابلهرودي رغبة قويّة تكون عنوأ حياان  جسدي،  وعندما ،يّن أ قاومأ  اإ

 ."لكّه عىل العامل متّوج أ خرج من احّلام أ شعر بأ يّن مكل

 

وجيعكل أ قّل رغبة  ،بارد حيّسن مزاجكال اء ملاإذا اكن الاس تحامم اب ،كأ ن جتد الوصفة اليت تناس ب عليك تذكّر أ نّ 

ضاعة وقتك متسّمر  ذا كنت تعاين من أ عراض الانسحاب ،أ مام شاشة احلاسوب اابإ يس من ولكن ل  ،فهو مفيد كل وخاّصة اإ

 .اوأ نت ابلتّأ كيد تعي هذه الفكرة جيّد ،أ ن تبالغ يف أ ّي يشء مكةاحل

 اخرج من البيت

 ،وتلهم احللول للمشالكت ،تغّذي الإبداعالّطبيعة ف ،الّطبيعة مفيد لدّلماغ يف أ فياءوجد الباحثون أ ّن قضاء وقت 

 :اوقد لحظ أ عضاء املنتدايت ذكل أ يض

 احلديثة. اتعن لّك التّقنيّ  اوبعيد ،الّطبيعةخارج البيت يف أ فياء قضاء وقت يف  فائدة مّجةت وجد"لقد 

 وعودة ال مور اإىل نصاهبا." ،تعايف ادّلماغيف ع ر اتس اخلالبة من ويح جتربيت فاإّن الّطبيعةو 

*    *    * 

 عىل القّمة مّث أ جلس ،قريبةالةّل تّ ال وأ ركض اإىل أ عىل  ،"أ خرج من البيت لّك يوم قبل رشوق الّشمس

أ شعر ك يّن أ عانق الّطبيعة و  ،أ رزق اوأ عرّب عن شكري وامتناين ل يّن ما زلت حيّ  ،وأ تأ ّمل رشوق الّشمس

 .. جّرهبا."عليك هبذه... احارّ  اعناق
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ذا كنت تعيش يفو  ومفيد  وهذا رضوريّ  ،القريبة دائقامش اإىل احلو  بعضا من الوقت للزّنهةخّصص ، الّصاخبة ينةاملد أ جواء اإ

جيابيّ أ   اكتشف الباحثون يف جامعة ش يفيدل ، فقدكل بلّك ال حوال  عىل وظائف ادّلماغ. اّن البيئة الهادئة تؤثّر اإ

لنعيش بني  مل خنلق اخلاّلبة. ةالطبيعيف أ جواء  وتنفّس الهواء العليل واملتزّنهات، احلدائق"أ خرج اإىل 

 ونتنفّس هواء املكيّفات طوال الوقت." ،هندس ّيةال شاكل ال  ننظر اإىل و  ،اجلدران

 

 النّاسمع  واصلت

 الّرابطة العاطفيّة اليت تسّمى مفطور عىل تكوينو  بطبعه، الإنسان خملوق اجامتعيّ هل أ مّهّية كبرية، ف مع النّاسالتّواصل 

ماكّنا أ نكام أ ّن  ،أ و "الوقوع يف احلّب" "الارتباط الّزويجّ " اإذا عىل توازن احلاةل النفس ّية  ةافظتس متّر يف احمل أ دمغتنا ليس ابإ

 أ حدان شعري ن املس تغرب أ ن م وليسعىل ال قل ليس عىل املدى الّطويل.  ،عىل ادّلوام والعزةل دةوححياة من ال كنّا نعيش

غراق  باكتئالاقلق وال أ عراض نفسه منوقد يلجأ  اإىل معاجلة  عن اجملمتع، معزولو  اوحيد هد نفسجي عندماب اكتئالاقلق وابل  اهابإ

 .من أ نواع الإدماننوع يف 

نّه  أ ن يتوفّر كل أ فضل تأ مني حّصّي ميكن ياكد يكونالتّواصل الاجامتعّي و  ، ساعد عىل تقليل هرمون الكورتزيوني ل 

املعاجلة خبري  أ كّدوقد  .ضعف ّجاز املناعةيُ مّما يف ادّلم  هرمون الكورتزيونة نس بيف يسبّب زايدة يف حني أ ّن الّضغط النّفيّس 

قّل أ  جريدة نيويورك اتميز بقوهل: "نصبح  نرشهتا مقاةل يفعىل أ مّهّية التّواصل الاجامتعّي  "جميس كوين" النّفس ّية وعمل ال عصاب

 ."النّفس ّيةاحلاةل يف ضبط وتوازن  وننايساعد أ انسلو اكن حولنا  اومغّ  امهّ 

 اعتادوا اليت "وس يةل الّراحة" عن ابعيد اهامتهمم ويرصفون ،مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية عن املدمنون توقّفي عندما 

احملفّزات  يبدأ ون ابلنتباه اإىلوف يف الهّناية سو ،ابلبحث عن مصادر أ خرى للمتعةادّلائرة العصبّية للماكفأ ة تبدأ   فاإنّ  ،علهيا

التّواصل الاجامتعّي  مثل عىل الاس تجابة لهاادّلائرة العصبّية للماكفأ ة  فطرت يتالويه ابلّطبع احملفّزات  املوجودة حوهلم، الّطبيعّية

والعمل اجلاّد التّامرين الّرايضّية، وممارسة الّطبيعة اخلاّلبة، لالس تجامم يف أ فياء وقت وختصيص مع ال صدقاء أ و ال زواج، 

بداعل ادّلؤوب الانشغال يف هذه ال نشطة  ساعدوي  البنّاءة واملفيدة، من ال نشطة الكثري وغريها ،الإجنازات احلياتّيةق حتقيو  الإ

 .التّغلّب علهيا يف الهّنايةالثّبات و ومتكّنه من  -دفعا ارتياد املواقع الإابحيّةاإىل  تدفعهاليت -شّدة الّرغبة امللّحة  اإضعاف عىل
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ذا كنت ت ،التّواصل الاجامتعي ةةل مع النّاس حّّت تشعر بفائدأ حاديث مطوّ  خبوض أ ن تبدأ   يّ الرّضور يس من ل  عاين اإ

 ابلتّدرجي وتقّدم حنو هدفك ،فابدأ  بداايت بس يطة ،جعكل غري أ به ابلتّواصل مع النّاس والتّعامل معهم الإدمانأ و أ ّن  من العزةل

ليك بعض النّصاحئ اليت قّدهما ثالثة مّمن خاضو وئيدةخبطوات و   :"الّريبوت"ا جتربة . اإ

تعتاد عىل يف كرس عزلتك، وتوفّر كل الفرصة ليك "هناك الكثري من ال ماكن اليت ميكن أ ن تساعدك 

عليك. اجلس  ااجامتعيّ  الكهّنا يف نفس الوقت ل تشلّك ضغطو  ،التّواصل الاجامتعّي والتّواجد بني النّاس

أ و  ،جلس يف مقهيى أ و يف متزّنه واقرأ  أ و خذ جمةّل وا ،يف املكتبة العاّمة أ و حماّل بيع الكتب واقرأ  كتااب

ابنتظام، وخّصصت لها ذه ال نشطة هب لقد اثبرت عىل القيامعىل ال قدام.  ااخرج يف نزهة طويةل سري 

 ،يف اخلروج من عزليت ذكل ساعدين بعض الوقت لك أ س بوع حّّت صارت جزءا من روتني حيايت، وقد

 يف اجملمتع."  ذو قمية وقّوى شعوري بأ يّن عضو

*    *    * 

 ههههه." كثريا، ذكل دينافأ   قدأ بتسم! و … أ يّن غريب ال طوار"يف لّك مّرة ينتابين الّشعور ب

*    *    * 

 ،متعات واحملافل والنّوادي وغريهامع النّاس اذلين أ قابلهم يف اجمل  "أ فالطونّية""أ حاول أ ن أ بين عالقات 

حرص وأ   ،بشلك طوعي مّرة يف ال س بوع يف جمال ختّصيص الاستشاريّةبدأ ت منذ فرتة بتقدمي اخلدمات و 

تاج ل تربطين املساعدة لشخص حم  ولو مّرة واحدة عىل ال قّل، فأ قّدم لّك يومعمل خريّي ب قومأ ن أ   عىل

 هذا النّوع من العمل اخلريّي ساعدين يف احملافظة عىل توازينالاخنراط يف . به مصلحة أ و معرفة سابقة

 ."دون شكّ 

 

 "توست ماسرتز"مثل اجامتعات اندي اخلطابة  هنجما هو أ ن حترض اجامتعات ذات طابع مم ااقرتاح أ خر سهل نوعو 

(Toastmasters Club).  بدأ  بكبار ا ابس مترار، لعني مع ال شخاص اذلين تقابلهم اعين تواصلهمام اكن اختيارك، حاول أ ن ت

 النّاس عينا تتواصل مع رصت أ نّك شعرت  عندما ،واْسَع اإىل حتسني أ دائك يف لّك مّرة ،وحاول أ ن جتعلها مثل لعبة حتدّ  ،الّسنّ 

حّّت تعود أ هدافا جديدة أ كرث جرأ ة يف لك مّرة،  حّدد لنفسكوهكذا  ،التّحّية اءلقابدأ  ابإ مّث  ،أ ضف الابتسامة لعني دون رهبة

 .اكل روحك الاجامتعّية الّطبيعّية تلقائيّ 

 التّأ ّمل الّصامتةجلسات و  الاسرتخاءداوم عىل 

اذلين يعانون من أ عراض  ل ولئك اجدّ  اكون مرحييميكن أ ن ة لسات التّأ ّمل الّصامتيوميّا جل  الوقت بعضختصيص 

، فّعال بدوره القياديّ  الفّص اجلهبيّي من ادّلماغ اءبقاإ  د عىلّن جلسات التّأ ّمل الّصامتة تساعوقد أ ظهرت ال حباث أ   ،الانسحاب
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جلسات التّأ ّمل لكّن و  ،الإدمان لكنّه يضعف يف حالتو  واخّتاذ القرارات تّص ابلعقالنّية واملنطقخم  من ادّلماغ اجلهبيّي الفّص و 

من ادّلماغ اذلي حيفّز ويؤّجج الّسلوك القهرّي.  ال خر اجلزء بكبح جامح ويف نفس الوقت تقوم ،يتهتقو  تساعد عىل الّصامتة

 لنعرض بعض ما قاهل أ عضاء املنتدايت عن جلسات التّأ ّمل الّصامتة:

ّ  قيل يل"  اجلنس ّية املرئّيات مشاهدة موضوع الإقالع عنيف التّفكري  من كرثأ  ل من ال فضل أ   هأ ن

حفرصت عىل القيام جبلسات التّأ ّمل الّصامتة مارس جلسات التّأ ّمل الّصامتة. أ  ف تعمّل كيأ  أ ن و  ،حبّد ذاته

وذلكل  ،أ ضعف دمانصار الإ و  ،أ قوى صار ذهين  تكلجلسايت أ ثناء تأ ّملأ معنت يف ال لكاّم و ابنتظام، 

الإابحيّة شاهدة ال فالم مب  واهامتيم وقد قّل تفكريي ،مقت بزايدة الوقت اخملّصص جللسات التّأ ّمل الّصامتة

 اإىل حّد كبري."

*    *    * 

 ، فاإّن اجلزء من دماغي اذلي حيثيّن عىل الإقالع عننتظامجلسات التّأ ّمل الّصامتة اب عىل داوم"عندما أ  

أ و  ،عن هذه اجللسات نقطع. وعندما أ  االإابحيّة )الفّص اجلهبيّي( يصبح أ قوى وأ كرب تأ ثري  ارتياد املواقع

 لتسويغ وتربير فاإّن ذكل اجلزء من دماغي اذلي يتفّّن ابختالق ال عذار ،بشلك غري منتظم قوم هباأ  

يصبح أ قوى. يبدو يل أ ّن  ّضغط النّفيسّ التّخلّص من ال وأ  الإابحيّة كوس يةل لقتل امللل  مشاهدة ال فالم

ماغ معركة بني أ جزاء ادلّ   احلقيقةيه يف اجلنس ّية املرئّيات مشاهدةالإدمان عىل  املعركة للتّخلّص من

جلسات التّأ ّمل الّصامتة و من ّجة أ خرى.  نفعالّيةالاو ال جزاء العاطفيّةو  ،العقالنّية واملنطقيّة من ّجة

 أ فضل وس يةل لوضع الفّص اجلهبيي من ادّلماغ يف مركز القيادة." برأ يييه 

 

بداعك احّدد هدف  حلياتك ومّن هواايتك واإ

وذلكل  ،واحلرية رصاع مع التّشتّت اذّلهينّ  من ابدّلرجة ال وىل تعاينسوف  "الّريبوت" ال سابيع ال وىل من رحةليف 

ضافيّة تضمن أ ن أ نشطة وتشغل نفسك ب ،ستمثر طاقتكعليك أ ن ت  ، وتزيد ثقتك بنفسك، وتعطي قمية أ كرب وقت فراغك متل  اإ

شاف أ ش ياء جديدة ك س ت وا ،ةعىل رضورة ملء وقت الفراغ بأ نشطة خمتلف "الّريبوت"خاضوا جتربة  .  أ كّد شاّب مّمنحلياتك

 ميكن أ ن تتعلّمها:

بنفس الّطريقة اليت كنت تعيشها يف  بعد الإقالع عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة تتوقّع أ ن تعيش "ل

مّث  ،لفرتة قصريةتعمل و  من النّوم يف الّصباح أ ي أ ن تستيقظ !أ ن يتغرّي حاكل وتأ مل مّث ترجو الّسابق

مّرة  الإنرتنت املواقع عىل مّث تتصفّح ،لفرتة قصريةتعمل و  تعود لعمكل مثّ  ،الإنرتنت املواقع عىل تتصفّح

وبعدها  ،لفرتة قصريةمّث تعمل  ،عملال وقعيف م لئقةتتصفّح مواقع غري و  بسمعتك جتازف وقد أ خرى،

العادات و  ئا،الاس مترار هبذا الّشلك لن يغرّي شي  …وهكذا دواليك من جديد الإنرتنت املواقع عىل تتصفّح
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ّ  عصاب زولت نالّسيّئة ل  ."للتّغيري اوهادف اواعي ادون أ ن تبذل ّجديشء  أ يّ  لن يتغرّي و  ة،حسري

 

بداع أ بوااب لنفسك فهيا حتف ت  يف لّك حنيو تعمّل أ ش ياء جديدةت يّك  وتعملتسعى  عندما يكون شاكرا دماغك س  فاإّن  لالإ

عور شّ ال  الّشخص ومينحان ويشتّته، يف رصف اذّلهن مّعا يشغهل بفاعلّية يسهامنالكهام  فالإبداع وتعمّل اجلديد ،صنيعك كل

 .هاّما وذا قمية ابأ نّك ستنجز شيئ وترقّب يتودّل دليك توقّع سوف وقتك ابلتّعمّل والتّجديد شغلت  وحني والامتنان، ابلّرضا

 عزف قدريت عىل ال داء والإبداع يف تّسنحت الإابحيّة  ارتياد املواقع الإقالع عنبعد و  ،املوس يقى حبّ "أ  

ّشهور يف ذهين حوايل عرشين أ غنية يف ال  "أ لّفت". لقد هاامع عي بسذكل زاد من اس متتاوك ،وس يقىامل

لقاء الناّكتبدم أ يّن  اأ يض اكتشفتو  ،بدأ ت رحةل "الّريبوت" أ ن القليةل املاضية منذ خوض ويف  ،ع يف اإ

هذا أ جد و  ،وك ّّنا معزوفات موس يقيّة ديث مع النّاسال حا أ رى رصت بدون مقّدماتو  النّقاشات،

النّادي املرسيّح يف  فرقة اإىل منضامابل ر حالّيالالإجعاب يف نفس الوقت. أ فكّ  اومثري  جّدا، اممتعالتّغيري 

شعور  ، وهذاهبة من التّمثيل عىل خش بة املرسحمل أ عد أ شعر بر  ،لعّّل أ متكّن من تطوير هواييت اجلامعة

 ."حقّامثري 

*    *    * 

نوات القليةل املاضية لكيّن  ،" أ ان اكتب وموس يقيّ   ،وتفقد أ مّهيهتا ،تركت موهبيت الفنّّية ترتاجع يف الس ّ

ومع  ،عىل الإنرتنت رتياد املواقع الإابحيّةبدأ ت اب ، والّسبب أ يّن أ عامل جانبيّة واثنويّة جمّرد حّّت صارت

 كنت أ جد ل يّن  ،أ يّن أ مّر مبرحةل مجود فيّنّ  وقهتا . ظننتكرثتصفّح املواقع أ كرث وأ   انغمست يفال اّيم 

ماكين أ ن أ جلس وأ كتب ملف صعوبة يف التّفّرغ ل عاميل الفنّّية، مالحظات أ و  جمّرد ول حّّت  ،يكن ابإ

،عدت اإىل الزتايم اب "الّريبوت"منذ أ ن بدأ ت رحةل ولكن . عابرة خواطر عىل  حالّيا وأ معل لعمل الفيّنّ

 ."اوس تجد طريقها اإىل النّور قريب ،يف مرحةل الإعداد ما تزال والّرابعة ،تأ ليف ثالث أ غنيات

 

ّبان العديد من تجد أ نّ س    مهنم كثريونال ، و مع بداية رحةل "الّريبوت" من جديد م املفّضةلهواايهت ابلعودة اإىل ممارسة ونيبدأ   الش ّ

 ثالثة مهنم:   ما عرّب عنه اوهذ، ةجديد اس تكشاف هواايت وهمارات حياولون

وعندما  ،وتشغلين عن مشلكيت جّدا، أ جدها ممتعة ،لّطبخ واخلزبا ا معلّية يفدروس بدأ ت أ خذ"

 ذليذة." أ حصل عىل ماكفأ ةأ ّنيي ادّلرس 

*    *    * 

 اوأ يض ،جزء من طاقيتساعدين عىل اخلروج من البيت واس هتالك ي  ، وهذارايضة اليوغارصت أ مارس "

وهذا يشء ما … احس ناوات جدّ  فتياتاحلس ناوات،  الفتياتالكثري من  تعّرف عىلل   يعطيين فرصة

 !" كنت أ به به قبل "الّريبوت"
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*    *    * 

 أ ذهب اإىل النّادي الّراييضّ رصت و ،عزف عىل اجليتار من جديدلاببدأ ت منذ بدأ ت رحةل "الّريبوت" "

 ّحّي والهندام ال نيق."وبدأ ت أ تعمّل عادات ال لك الّص  ،ابنتظام

 

 ةقيّم نصيحة

فراز ادّلوابمني بشلك غري هادف مثل عىل و  دامئا احرص نشطة اليت تزيد اإ تناول و  ،لكرتونّيةلعاب الإ ال  ضع حّد لل 

، (Facebook®) "فيس بوك" موقع تصفّح مواقع التّسلية مثلجتنّب قضاء الوقت يف و  .ولعب القامر ،الوجبات الرّسيعة

لية اخلاالّسطحّية و  برامج التّلفزيون مشاهدة وأ  ، (Yahoo®) "ايهو"و، (Twitter®) "تويرت"و ،(Tumbler®) "متبلر"و

 والامتنان ابلّرضا اأ ن تودّل دليك شعور اميكهن أ خرى أ نشطةب هذه ال نشطة اليت هتدر الوقت دون فائدة من املضمون. واستبدل

ن مل تكن  ،بعيدعىل املدى ال   .ريبعىل املدى الق الإاثرة ال نّية ادّلرجة من نفستعطيك حّّت واإ

 املداومة عىلأ و  ،ب ماكن معكليرت ت و مينظت أ و  ،جتاذب أ طراف احلديث مع النّاس عليك ابل نشطة البنّاءة مثل

ماكنك  .ياتكح  د أ هدافيدوحت ،بعض الوقت يف التّفكري اجلاد يف مس تقبكل ميكنك أ ن تقيضو  .جلسات التّدليك العالجيّة وابإ

يف حديقة مزنكل.  رضاواتاخل ةعازربأ و  ،ببناء وتركيب يشء ما نفسك غلشت أ و  ،عليك خشص عزيز ةر ايزتقوم بأ يضا أ ن 

 يساعدك عىل أ ن متيض قدماأ و  الاجامتعّي، التّواصل يزيد من فرصأ و  نامتء،ابل عورشّ ال عمل مينحك ب شغل نفسكابختصار، ا

 طويل ال مد. خشيصّ  هدف حتقيق ابجّتاه

نوع من يستس يغه البعض ك  أ نميكن و  تعمل مكحفّز قوّي تصعب مقاومته، رتنتعىل الإناملتوفّرة  املرئّيات اجلنس ّية

 ،حالت امللل ئك اذلين يعانون منأ ول  اليت تواّجهم، وخاّصة احلياتّية عوابتاذلي يساعدمه يف جتاوز الّص  اذّلايت التّطبيب

ذا ،الّضغط النّفيسّ و  ،والإحباط معان تقرأ   كنت قد والوحدة. ولكن اإ اقتنعت  فأ رجو هللا أ ن تكون قد وتفكّر، هذا الكتاب ابإ

التّغلّب عىل هذا النّوع  هبدف فقط عىل الإنرتنت ةينس ّ اجل  املرئّيات حملفّز خارق للّطبيعة مثل وتكرارا مرارا تعريض دماغكبأ ّن 

ناّم هو صفقة خارسة  وعىل حّصتك وأ هداف حياتك. ،عليك كون وابلتة س  يف الهّناي ال ّن ،من املشالكت اإ

 عادات ال لك الاهامتم ابللّياقة البدنّية وتعملّ  ،اذّلايتّ  للتّطبيب حالتك النّفس ّية، لكّام قلّت حاجتك نيتحسلكّام اهمتمت ب 

نني والإنسان ي فقط. البداية خطوةالّصّحّي يه  ال دوية  اس تعاملدون ايت احملافظة عىل توازن ادّلماغ ارع حتدّ صمنذ أ لف الس ّ
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ويه اليوم متوفّرة عىل الإنرتنت ليس تفيد مهنا  ،اثقبة وملهمة تركوا لنا حلولمّمن س بقوان  والكثريون ،املتوفّرة يف هذا العرص

ع الوقت فلسفتك يف احلياة مّث وطّور م ،فكّر بعمق ،خرتاع ادّلولب، انظر حوكل واحبثامجليع. ليس من الرّضورّي أ ن تعيد ا

 قها.ي طب امعل عىل ت 

 الإلهاماحبث عن و  ،عملاقبل عىل مناهل ال كن اإجيابيّا،

 ارفق بنفسك

نسانيهّتم ،روح الفاكهةابملرح و  يمتزّيون بسهوةل "الّريبوت"اذلين جيتازون جتربة  أ ولئك ويدركون مواطن  ،ويتقبّلون اإ

 ويدركون ،هذه الفطرة الإنسانّية حيرتمونو  ،اهتمو يقّدرون ذ يف نفس الوقت ولكهنم ،اجلنس أ ّن دلهيم رغبة يفب قّرون. يضعفهم

عىل الالزتام ابلّسلوك الّصّحّي عند الاس تجابة لهذه الرغبة  أ نفسهم ملونحي فاإّنم ،ويتنكّروا لها ،هاينكرو بدل من أ نو  ،أ مهّيهتا

يعاملون أ نفسهم ابلّرمحة ابلتأ كيد مه و. حّّت يصلوا اإىل بّر ال مان الّطريق القومي اإىل ابلتّدرجي يوّجون طاقهتم اجلنس ّيةو  الفطريّة،

 .عند لك كبوة أ و انتاكسة أ و هيّددوها ابلفشل واخليبة ،هياال يقسون علوالّرفق، ف

نسانّية ل غىن عهنا، ويه اجلنس  الّرغبة  لتّخّّل القرار ابعندما تتّخذ و  ،يف احلياة انأ ساس يّ  سائقو  عاملّية يه فطرة اإ

 يكيتوّجب عل و  ،تغيري كبري يتعّرض دماغك اإىلوف ، سالإابحيّةكل مشاهدة ال فالم  اليت توفّرها كثّفةامل  اجلنس ّية عن الإاثرة

والتّيسري علهيا قدر  ،تعمل عىل التّخفيف عن نفسكأ ن  ن ال فضلوذلكل مف. النّتاجئ املرتتّبة عىل هذا التّغيري تعامل معت أ ن 

ذا أ خطأ ت ،املرحةل الانتقالّيةهذه  اجتيازطاع حّّت تمتكّن من املس ت ذا تعرّثت،فتسامح نفسك اإ وتس متّر  ، وتقف من جديد اإ

عندما  ، ختّيل ماذا تفعلمواّجة التّحّدايتتكون مران يف  أ ن جّدا من الرّضوريّ حّّت تصل اإىل هدفك الهّنايّئ.  اابلّسعي قدم

 حّّت  اليت تعرض كلواحلواجز  تتجاوب مع التّعّرجاتينبغي عليك أ ن  :لزّتلّج عىل املاءأ و ا ،اجلليد رايضة الزّتلّج عىل متارس

 .عرّث تت ل تظّل ماضيا يف طريقك و

 كيف يس تجيب دماغك للّشهوات تعملّ 

 دّلماغل ال ساس ّيةوظائف ال وحّض اليت ت عىل املعلومات همالع اطّ يقّدرون قمية "الّريبوت" لّك اذلين خيوضون جتربة 

 تعمّل مبادئمن  فاإّّنم يس تفيدون فائدة مّجة بغّض النّظر عن مدى تبّحرمه يف العلوم الّطبيعّية،، و عند الاس تجابة للّشهوات
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ّية نس  اجل  املرئّيات -ابلّطبع-ومن مضهنا  ،لمحفّزات اخلارقة للّطبيعةلضها تعرّ عند  أ دمغهتم تتأ ثّركيف رشح ت  اليت عمل وظائف ادّلماغ

 املتكّرر يادمهارت فقط بسبب  اإىل حاهلم اليت مه علهيا واكيف وصل بنّي هلمي  عمل وظائف ادّلماغ هذه ال اّيم.عىل الإنرتنت  توفّرةامل 

 :الإصالحاإىل ريق طّ الدلّهم عىل ي أ يضا وليس هذا حفسب ولكنّه ،للمواقع الإابحيّة

 تر شع ت اليت أ عاين مهنا،وما اذلي يسبّب يل املشالك ي،ماغد ما اذلي حيصل يف تعرفأ ن جّرد مب"

عندما تسلّحت هبذه املعرفة و  ،الّطريقة اليت خيدعنا هبا دماغنالقد تفاجأ ت كثريا عندما عرفت  .ابلرتياح

من حّل مشلكيت،  سوف أ متكّن زادت ثقيت بأ يّن و  ،رصت أ شعر بأ يّن قادر عىل متيزي وفهم ما حيدث يل

علميّية الفيديوهات التّ وا شاهدقبل فوات ال وان.  اليت أ عاين مهنا ال عراض عىل سأ متكّن من التّغلّبوأ يّن 

 ."مبشاهدهتا مكأ نصح"، دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"عىل موقع 

 

للك هممّت ابلّطالع عىل وهو بيت القصيد  ،قبل س نوات هو املوقع اذلي أ ّسس ته "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"موقع 

فيديوهات ال  ثلحيوي املوقع مصادر علمّية متنّوعة م و  ،نس ّيةاجل لإدمان عىل مشاهدة املرئّيات ا خيّص  فاميعمل وظائف ادّلماغ 

املتعلّقة ابلإدمان  ال اكدميّية وال حباث ،من ادّلراسات الّطّبّية عدد كبرياإىل ابلإضافة اإىل عاّمة النّاس، وّّجة امل املبّسطة رشاديّةالإ 

 الّسلويّك.

 احبث عن الإلهام

لو احتاج  اأ و حّّت يوميّ  ،ابنتظاملهام تس تقي منه لالإ  اأ ن جتد منبع كل ومن املفيد ،مليئة ابلتّحّدايت "الّريبوت"رحةل 

لهامك هو قد يكون . ال مر  ،ل عضاهئا وفّر الكثري من ادّلمع والتّشجيعت فهيي ،أ حد املنتدايت عىل الإنرتنت اشرتاك يف مصدر اإ

 ما يشعرك ابلّراحة هو لعّدة دقائق كتاب ديينّ  جمّرد الاّطالع عىلمن املمكن أ ّن و  ،ريشه فيلسوف أ تيك من قراءة أ فاكروقد ي

 :متحّمس للمطالعة يقول شاّب  .ويبعث فيك ال مل

 اكتبالطلب أ عطاين حتّداي مثريا، املفّضل  كتايب ،وحبّق هو املطالعة "الّّشء الثّاين اذلي ساعدين كثريا

اخلطوات اليت ينبغي أ ن  ضع خّطة معليّة، وحيّددمّث ي ،يوّد حتقيقه حياتّيا اقارئ أ ن حيّدد هدف لكّ  من

متاهمايلزتم بتنفيذهامّث  ،الهدف هذا خيطوها من أ جل حتقيق لّك  بغّض النّظر عن ، بل وجيرب نفسه عىل اإ

 .املشاعر املضاّدة اليت قد يشعر هبا

من وضعت خطوات معلّية و  ،"جامتعيّ الا قدريت عىل التّواصلأ ن أ حّسن " ا وهوهدفلنفيس حفّددت 

 ،يف أ ّي اند اإىل الاشرتاك ميّالمل أ كن  ا أ يّن نفس يّ رمغ يّ ادي اجلامعنّ يف ال اشرتكت ف ،أ جل حتقيق هديف

ولو مل أ كن أ شعر برغبة ات مع زماليئ يف ادّلراسة حّّت ناقشامل  ئ يفدرصت حريصا عىل أ ن أ كون الباو
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قد كنت حّّت لو و  ،وعندما كنت أ تلقّى دعوة للخروج اإىل انٍد أ و متزّنه كنت أ لّّب ادّلعوة ،يف احلديث

 ثوقد حاولت أ ن أ حب ،اخلروج وتلبية ادّلعوةكنت أ محل نفيس عىل  من املزنل اخلروجعدم  عىل عزمت

ولكهّنا  ،القد اكنت همّمة صعبة جدّ وتّر. تّ ال  تسبّب يلصداقات جديدة رمغ أ ّن هذه اخلطوة اكنت  عن

 يف الهّناية اكنت الّسبب يف تعّريف عىل مجموعة من ال صدقاء املمتازين."

 

ارتياد  الإدمان عىل براثن من لّصواختو  ،خاضوا جتربة "الّريبوت" ل شخاص جارب امللهمةمن التّ املزيد  ميكنك الاّطالع عىل

 "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"وقع عىل ميف مقتطفات  هتاونرش  ،عّدة من منتدايت املئات مهنا لقد مقت جبمع ،الإابحيّة املواقع

 :، لالّطالع علهيا مق ابل يتلإجنلزييّةابللّغة ا

  عىل الإنرتنت    http://yourbrainonporn.com ادخل عىل املوقع -

 Rebooting  انقر عىل  -

  Rebooting Accounts   مث اخرت من القامئة -

 "الّريبوت"حتّدايت 

 الانسحابأ عراض 

مشاهدة "ري بأ ّن اخلالّساعية اإىل و املقوةل الّصادقة  تاكبر، وما زالت تنكر تزالما أ ّن الثّقافة الّسائدة احلقيقة املّرة

الّسبب يف أ ّن أ عراض  وه ، وهذا الواقع املؤسف"ميكن أ ن تسبّب الإدمان عىل الإنرتنت بكرثة ودون حدّ  ّيةنس  اجل  املرئّيات

ارتياد املواقع الإابحيّة  اإىل مهنم دفع الكثريينمّما ي ،وعنفها بدرجة شّدهتا ك اذلين خيوضون جتربة "الّريبوت"أ ولئتفاجئ  الانسحاب

 :نابّ الش ّ  هؤلء أ حد منه هنا حيّذر وهذا ما، ّنائّيا العدول عن فكرة الإقالعو  من جديد، بل

هذه ال عراض  .الّسبب أ نّنا نفشليه و ،ا يكفيل أ حد يتحّدث عهنا مبلكن و  ،نسحاب مقرفة"أ عراض الا

ليناو مركز املاكفأ ة  تعرّب عن حالو  ،ّيةنس  اجل  املرئّياتشاهدة مب  عن رغبة ادّلماغ تعرّب   ،هو يتوّسل اإ

ل ويعطينا ،ويفاوضنا ،ويرجوان ،ويعاقبنا ،وهيّددان  من جديد. هيااملرّبرات وال س باب ليك نعود اإ

ّّنا حالت الرّنفزة والعصبّية ،وعقلّية ،بدنّية اأ لم لنا وتسبّب ،اأ عراض الانسحاب مؤملة جدّ    ونفس ّية. اإ

 اليت نشعر هبا وال لم الغامضة اليت ترسي يف أ بداننا، قشعريرةوال  الّشديد، التّعّرقنوابت و  اليت تنتابنا،

هذه يه  الإابحيّة. مشاهدة ال فالم عن توقّففكري اليت نعاين مهنا عندما ن وضبابّية التّ  ،يف أ ماكن غريبة

جبرعة بس يطة وغري مبجّرد تزويده أ ّن لّك هذه ال لم س تنهتيي وتتالىش بريقة اليت خيربان هبا دماغنا طّ ال

 ّية.نس  اجل  املرئّيات ضاّرة من

لهتاب يف  أ صبت ابشعرت بأ يّن  ،كنت أ عاين من أ عراض الانسحاب جتربة "الّريبوت"بدأ ت  عندما
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 ،ويف احلقيقة مل يكن عندي الهتاب يف اجليوب ال نفيّة .اين تؤملين فعالواكنت أ س ن ،اجليوب ال نفيّة

حّّت وال مل، أ ن جيعلين أ شعر ابملعاانة  -بشلك أ و بأ خر-ولكّن دماغي اكن حياول  ،وأ س ناين اكنت سلمية

 الإابحيّة." ال فالم من مسكّنة جبرعة حتسني الوضعجيّرين اإىل حماوةل 

 

، سواء أ اكنت مبجّرد الإقالع عن ماّدة الإدمان اين مهنا الّشخصويع ،لّك أ نواع الإدمانيف  معروفةنسحاب الاأ عراض 

 رمانوح ،تكّررم  اليت اعتاد علهيا بشلك لإاثرة املفرطةامبصدر  هماغد وقّف عن تزويديتوذكل ل نّه  ة خمّدرة أ و سلوك بعينه،ماد

 ظهرت  عادةو  .نسحابالاأ عراض يه املسؤوةل عن  عصبّية يف ادّلماغ-كمييائّيةات تغريّ حدوث  يؤّدي اإىل من مصدر املتعة ادّلماغ

 ،بأ ّن العامل مظمل ينتاب املدمن وشعور قويّ  ،ّضغط النّفيسّ لعند التّعّرض لردود فعل مبالغ فهيا  هيئةعىل  الانسحابأ عراض 

ال صعب  يه "الّريبوت"من رحةل  ال ول عابيسوال  . اليت حيصل علهيا من ماّدة الإدمان ول معىن هل يف غياب الإاثرة ،وابئس

 :، يقول أ حدمهعىل الإطالق

ماكنمك أ ن لن يكون "الّريبوت": حتّدي تقّرروا أ ن تبدأ وا عندما  واّجمكما س يقيقة ح  "دعوين أ خربمك ابإ

غري   وحقّاوستشعرون أ نمّك فعال ،قل هذا ما س يدور خبدلمك لّك يومأ و عىل ال   !حتقّقوا هذا الهدف

 ،الانسحاب املثّبطة أ عراضمن و  ،ديدةشّ ال فس ّية نّ ال قلّبات تّ ال  عانون من. س تالاس مترارقادرين عىل 

يف البداية سيبدو  .أ نّه مل يتعمّل املّش بعد بيد ،تسلّق جبل شاهقنفسه هممة  لكّف نس تكونون مكو 

أ ي قّوة -فاإّن عضالتمك  ،ال مامخطومت خطوات قليةل اإىل لكّام و  ،ال اّيم مع مرورولكن  ،مس تحيالال مر 

رادتمك  .قريب املنال هدفمك قيحتق  صبحوس ي  ،وتقوى ،سوف تمنو -اإ

يش هّنا عىل أ نّه حرب رضوس "الّريبوت" اإىل  أ حدمك نظري ل و ،لّك يوم، بيوم االتّجربة يوم عيشواوذلكل 

ّل ستبدو التّج ،عدد حمّدد من ال اّيميف  من جذورها الإابحيّة ادة ارتياد املواقعلع عتق ي ل  ربة عىل أ ّّنا واإ

 .أ كرب من أ ن حتمتل

لّح عليك الّرغبة من وعندما ت ،مّرةأ ّول  "ّيةنس  جل ا لمرئّياتل ل"ما تفعهل هو أ ن تقول بأ ّن  اكن واعي

. اشغل اوارم هذه ال فاكر بعيد ،ويف قلبك ،يف خمّدتك "ل" ارصخ مّرة أ خرى، "ل"جديد س تقول 

مشاهدة  دون حال سعدأ   كأ ن بعدها وستشعر ،التّفكري يف هذا املوضوعنفسك مبا يرصفها عن 

لو رجعت اإىل حاكل اذلي كنت  فامي اليت ستتكبّدها جحم اخلسارة اأ يضس تدرك و  ،ّيةنس  جل ا املرئّيات

 "الّريبوت"من جتربة  ع هذا الّشوط، فلن تمتكّن من قطاإىل الإدمان تعدبل لعكّل اإن من قبل.  عليه

 امللّحة أ ن هتزمك.  ةغبرّ لفال تفسح اجملال ل ،أ خرىمّرة 
ليك وافعل الّّشء ذاته يف لكّ  ،مّرة واحدة يف البداية "ّيةنس  جل ا لمرئّياتل ل"نعم، قل   مّرة تعود اإ

حلاح  ،علومرادة ل جل مالإ قّوة ب التّحّّل  وليس ،من ال اّيم حمّددا اعددليس  ،وهذا هو احللّ  ،الّرغبة ابإ

ّن احلّل يمكن يف بل هنا أ و  عابرة هادئة تقولها لكاّم ومضت أ مامك نزوة "ليف "و ،تغيري طريقة احلياة اإ
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 موطئ قدم." يف قلبك وحاولت أ ن جتد لنفسها ،هناك

 

حملفّز  فاإذا عّرضنا ادّلماغ ،يف بنيته العصّبّ -الكمييايئّ  وازنتّ ال  افظ عىلليح ابس مترارفاإّن ادّلماغ جياهد  ،أ نفا كام وحّضنا

اليت تُفرز لعصبّية ت البعض النّاقال هتاساسيّ ح حداث تغيريات هتدف اإىل تقليل ابإ  قومت خالاي ادّلماغ فاإنّ  ،ولفرتة طويةلقوّي 

يف الاس تجابة  وضعف ؤّدي اإىل خدريبشلك مزمن ميكن أ ن و  ،الإاثرة املفرطةل تعريض ادّلماغ وابلتّايل فاإنّ  هذا احملفّز.اس تجابة ل 

وغري  ،يف نظره ممةّل  تصبح احلياةو  ،مّب(فيصبح الّشخص وك نّه ميّت خارج من قربه )زو ،للمتع واملشاعر يف احلياة اليوميّة

 الإاثرة املفرطة واملبالغ فهيا فاإّن هذا اخلدر يتالىش تخلّص من احملفّز القوّي اذلي يُسبّب دلماغناعندما ن ابملقابل، وهادفة. 

 مثّةأ ّول اإشارة اإىل أ ّن  يف الواقع قد يكون اذلي يعاين منه املقلعون تقلّب املزاجوذلكل نالحظ بأ ّن وتنعكس تأ ثرياته.  ،اتدرجييّ 

  وتتّوج اجلهود ابس تعادة ادّلماغ توازنه. ،وتزداد احلاسة ّيا،تبدأ  ال لوان الهبيجة ابلعودة تدرجي و ، ات حتدث يف أ دمغهتمغيري ت 

واحد من اليوم ال يف  مزايجمن املمكن أ ن ينقلب  ،مثل أ رجوحة ال طفاليعمل دماغي ر بأ ّن "أ شع

حتّمل  ا. من الّصعب جدّ فقط يف غضون ساعاتو ،هواجس الانتحار مقارعة اإىل الاس متتاع بيوم مجيل

 ه."نفسما داخل دماغي حياول أ ن يصّحح  ابأ ّن شيئ يطمئنيناإل أ نّه  ،هذا الوضع

 

عرض و  ،" املتعة"خفّ بعنوان  (TED Talks) "مؤمتر تيد"حمارضة يف  "دوغ لزييل" عمل النّفس يف خّصايئال   أ لقى

أ و ابلقتصار  ،لفرتات معّينة متاما م عن ال لكو ابلّص ، ولكهّنم عندما قاموا ل شخاص عانوا من الإفراط يف تناول ال طعمةحالت 

: تزداد نفسه. املبدأ  هو تناول الّطعامالإرساف يف اليت تدفعهم لالّرغبة امللّحة  عىل بلّ غمتكّنوا من التّ  فقط، عىل تناول العصري

اليت تسبهّبا مادة  اإذا ختلّص من الإاثرة املفرطة اة اليوميّةلّطبيعّية املوجودة يف أ نشطة احليا اتز حساس ّية الّشخص للمحفّ 

ة عىل نس يّ يف ذكل مشاهدة املرئّيات اجل  مبا ،وهذا املبدأ  ينطبق عىل لّك احملفّزات اليت تنّشط مركز املاكفأ ة يف ادّلماغ ،الإدمان

 الإنرتنت.

والبعض ال خر يعانون من أ عراض حاّدة  ،يعانون من أ عراض انسحاب بس يطة ابلاكد تذكر رّواد "الّريبوت"بعض 

 لس نوات طويةل:و  بكرثة، اد املواقع الإابحيّةيرت عتاد عىل اا ين من العمرشاّب يف الّسادسة والعرش يقول  ،اجدّ 

اإىل أ ذكر أ يّن متكّنت من اخللود  ل ،ختّيهل"يف ال س بوع ال ّول عانيت من أ سوأ  أ نواع ال رق اذلي ميكن 

تّة ال وىلم ايّ ال  طيةل  النّوم ّنائيّ ا من التّدريبات العسكريّة  اأ س بوع بأ نّ  قناعةهذه التّجربة  ودّلت دليّ  ،الس ّ
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ّل أ يّن  ،ارويد اال سابيع اليت تلت، بدأ ت ال مور ابلتّحّسن رويد ويفهمّمة سهةل.  يه يف معسكر حريبّ  اإ

بدأ ت حيهنا أ شعر بأ ّن دلّي طاقة اكفية حّت فقد  ،غيريات الفعلّية بعد ثالثة أ شهربدأ ت مبالحظة التّ 

 أ شغايل." لكّ  أ جنز

 

شارة متعالمة أ و أ ّي  هناكمل يكن جّدا، و أ عراض الانسحاب مؤملة بأ نّ  صبعض ال شخاوقد تفاجأ   حبجم ال مل  لتّنبّؤا كّهنم مناإ

 :اذلي أ صاهبم

س تكون  "الّريبوت"ظننت أ ّن فوائد وذلكل  ،ابلنّس بة يلمشلكة كبرية  الإابحيّة ارتياد املواقع كنيمل "

ذا كنت تعتقد أ نّك"  اليوم أ قول كل:لكيّن و  ،هامش ّية  ، حاول أ ن تتوقّف عن مشاهدةالست مدمن اإ

فرتة من ب أ يّن مررت. اذلي حدث يف حاليت ث"يحدس   اذلي ما سرتى بأ ّم عينكو  ،ّيةنس  اجل  ال فالم

 مثّة اكن واحضا أ نّ لقد  ،ّرت ملّدة شهر عىل ال قلّ متواليت اس   ،املعاانة من أ عراض الانسحاب القاس ية

ربع وعرشين ال  فكنت يف غضون  ،معقّدة و ثّر عّّل بشوتؤ  حتدث يف دماغي، عصبّية-تغرّيات كمييائّية

تتلوها فرتات  هبجة،الو من تعاقب فرتات من الّسعادة الغامرة  -بشلك حادّ و -أ عاين  الواحد يف اليوم ساعة

 ،صاهباىل نوبدأ ت ال مور تعود اإ ، بدأ ت أ شعر ابلتّحّسن بعد شهر تقريباو بة. من الّسوداويّة القاتةل والك  

 ،ورصت أ ابدل زماليئ يف العمل املزاح ،وتواصّل معهم صار أ فضل ،بدأ ت أ رى النّاس أ كرث تقباّل يل

 ومعوما بدأ ت أ نظر اإىل الوجه املرشق للحياة."

 

 مع الفزعمن  بةر غمس ت نوابت تصاحهبا أ حيااناحلرص النّفيّس حاةل من و  ،الهّتّيج املفرطيه:  ش يوعانسحاب أ عراض الاأ كرث 

 والّرغبة يف العزةل ،وتقلّب املزاج ،كتئابالاو ،التّفكري وضبابّية ،صداعالو  ،بالدةال كسل و ال و  ،نفاذ الّصربو  ،باكءل اب الإّجاش

 ّية. نس  اجل ال فالم تأ ّجج الّرغبة امللّحة ملشاهدة  نوابت ابلإضافة اإىل ،رقال  و  ،شّد العضّلّ ال التّش نّج و و  والابتعاد عن النّاس،

رص احلأ نواع غريبة من و  ،كتئابالاتعاين من سوف  ،ك بقّوةباغتالنّفس ّية لالنسحاب ت "ال عراض 

اكن ميّر عّّل  لّك يوم ،يف نفس الوقت عانيت من هذه ال عراض لكّها حساس ابنعدام القمية.الإ و  ،فيسّ نّ ال 

الس متناء. لامللّحة الّرغبة تأ ّجج  وذكل عدا عنيوم صعب مضاعف عرش مّرات. اكن يبدو يل ك نّه 

 ابل مل -بال شكّ - ونسوف تشعر ف  وااإن مل تفعل ل نمّك ،عىل خيالتمك واكيف تس يطر  واأ ن تتعلّم أ نصحمك

 ."الّشديد

 

يف  الّرجفةو  ،مثل: التّبّول املتكّرر اندرة احلدوثولكهّنا ليست  ،أ قّل ش يوعا يهيعاين مهنا البعض، وقد  هناك أ عراض أ خرىو 

نوابت من و  ،ابليأ س عامّ  شعوروقد ينتاب الّشخص يف التّنفّس. صعوبة ب مصحواب الّصدر وضيق ،والغثيان ،ال طراف
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الإفراط يف تناول الّطعام أ و الفقدان الاكمل و  ،جبانب انر املدفأ ة جالسا نو اكولد أ و الربد الّشدي ،ابحلّر الّشديد حساسالإ 

أ و نزول املين عند قضاء  يف الّسابق، بشلك غري معهود املتكّرر الاحتالم ومن ال عراض اليت ذكرها بعضهم أ يضا: للّشهّية.

ّبان أ ّن أ و امتالء مع ضغط وأ مل يف اخلصيتني ،احلاجة يف هذه  يف التخفيف من ال مل املاء البارد جيدي، وقد وجد بعض الش ّ

 .احلاةل

قد أ رى جشرة مجيةل  ،االثّالثة عرشة من معره سنّ  يفويه  حبىلمن تقلّب املزاج كام تعاين فتاة  تعاني"

 اكن ولكن ،شديدين للتّواصل مع النّاس وشوقأ شعر برغبة كنت  ا،ذكرهّرد املنظر وبعد قليل أ بيك جمل

 اكمال اأ لكت قالب ل اّيمحد ايف أ   …ل لكل مفتوحة شهّيةدلي ّنم و واكن  ،دلّي خوف رهيب من احملاوةل

أ سوأ  ما يف و  ،اوحاّد الّطبع جدّ  اعصبيّ  ادامئ، وكنت يك يف غضون أ ربع وعرشين ساعة فقطمن الك 

 ."النّاس مع عاملالتّ  يّسء اخللق يف كنت عندما كنت أ عاين من هذه ال عراضأ يّن ال مر 

 

مس تقمي من البداية  ل يسري يف خطّ من أ رضار ارتياد املواقع الإابحيّة أ عراض الانسحاب هو أ ّن التّعايف يفبط واحمل 

ناّم تتقلّب ،اإىل الهّناية من أ عراض الانسحاب احلاّدة البعض يعاين  ،اإجنازات ملحوظة وانتاكسات مثّبطةبني  الّشخص أ حوال واإ

تش تّد عليه و ، عىل مدى شهور يف املعاانة من أ عراض الانسحاب أ خرون يس مترّ ، يف حني ل ال سابيع الثاّلثة ال وىل فقطخال

أ طلق أ عضاء وقد  ول تلبث أ ن ختتفي لفرتة مّث تعود للّظهور مّرة أ خرى، ،ا ل تس متّر طويالولكهنّ  من حني ل خر ال عراض

 ."املزمنةأ عراض الانسحاب " امس هذه احلاةل املنتدايت عىل

املصاحبة لهذه التّجربة أ ولئك اذلين يعانون من ال عراض النّفس ّية  لكّ  يف نفوس ال مل بثّ أ ن أ   يودّ ب"

نة و  .الّصعبة ال ن بدأ ت و  ،لس متتاع بأ ّي يشءاب شعرأ   يكن بوسعي أ ن صف ملنّ ال ملّدة تزيد عىل الس ّ

ماكين أ ن أ س متتع ابو  ،من جديد يّةاملوس يق ال حلان أ تفاعل مع  بعد أ ن  ل أ عرفهمع خشص  ثدّ حلتّ صار ابإ

يف حتّسن  ال ن حاليت أ نّ  -وبلّك بساطة-احلقيقة  .الإدمانبسبب  لفرتة طويةل القلق الاجامتعيّ عانيت من 

 من الواحضو ول شّك عندي بذكل.  ،رمغ لّك الّصعوابت اليت واّجهتا خالل العامني املاضيني مضطرد

ال عراض بني  شّدةالتّذبذب يف  ح منو ضبدا ذكل بو و  ،املزمنةأ يّن عانيت من أ عراض الانسحاب  أ يضا

ضافة اإىل ،االتّعايف يمّت ببطء شديد جدّ  ، واكنحتّسن وانتاكس  ."مرارا ال عراض ذاهتا عودة اإ

 

ّ  ،ابلتّدرجي يزداد عدد ال اّيم احلس نةسوف  مع ال اّيم ومع اإرصارك عىل الاس مترار يف "الّريبوت"  تعاين منك قد ولكن

ويعود  ،ايتعاىف ادّلماغ متاماإىل أ ن  ،طّل عليك من حني ل خرت قدال اّيم الّسيّئة و  ،لفرتة طويةل "املزمنةأ عراض الانسحاب "
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نك ابلقياس اإىل الوقت اذلي حيتاجه غريك ليتعا ف ول جل ذكلاإىل طبيعته.  فللّك خشص  ،ىفليس من احلمكة أ ن تقمّي درجة حتس ّ

 ة أ طول لتس تعيد أ دمغهتم توازّنا.بعض النّاس حيتاجون اإىل فرتة زمنيّ به، و  ةاصّ حاةل خ

 الرّسيريّ املوت 

 يتال عىل الوصف، وشديدة الوطأ ة عىل النّفس ةعصيّ ال  اةلاحل "تكل اعىل أ ّنّ  "املوت الرّسيريّ " حاةل وصف شاّب 

احلاةل  من أ عراض الانسحاب، ويه هو عرض . املوت الرّسيريّ "اأ بد اإطالع أ حد علهيال جيرؤ عىل لكنّه و  ،رءامل ايعاين مهن

بّ  اليت عادة ما تصيب قد و  ،ارتياد املواقع الإابحيّة اس تفحاهلم يف عادة بسبب التّامّ  اذلين وصلوا اإىل مرحةل العجز اجلنيسّ  ناالش ّ

ّبان مع بداية "الّريبوت" بعض تصيب ذايبدأ وا رحةل الإقالع أ ن  جّردمبجفأ ة ودون مقّدمات  احلاةل تدمههم أ حياانو  ،الش ّ  حّّت اإ

 .التّام مل يصلوا اإىل مرحةل العجز اجلنيسّ 

ممّن خاضوا جتربة  هذا شاّب  ،هبذا الّصدد ممّا يقال ملزيدولكن هناك ا ،املؤقّت يف بداية الكتاب العَرض لقد ذكرت هذا

 حاةل املوت الرّسيرّي: معاانته مع صفي "الّريبوت"

اليت و  ،اةل املوت الرّسيريّ حب بدأ ت أ شعر ،شّدة الّرغبة امللّحةو متّرد ادّلماغ  مقاومة"بعد عّدة أ اّيم من 

من هذا  أ و أ ّي يشء ،أ و ابجلنس ،تياتلعّدة أ سابيع. شعرت بشلك رئييّس أ يّن غري أ به ابلف  اس متّرت

 ،يتحّرش يبأ ن  أ حياانوحياول  ،من وراء الكواليس اخافت صوات يصدر اكن وحش الإابحيّة. القبيل

واحلياة  ،اجدّ  االعضو اذّلكرّي صغري اكن و . عىل الإطالقال حيان مل أ كن أ همّت ابملوضوع  أ غلبيف  ولكيّن 

فقد  ،اجلنس ّية ّشهوةعن ال ةل اليت تشعل ال  يئّ الكهرابالتّّيار  ما قد قطع اوك ّن أ حد ،افيه معدومة ّنائيّ 

 ."ااكنت رغبيت يف اجلنس معدومة متام

 

 ،ّنائّيا عن فكرة الإقالع قد يتخىّل  الّشاّب اذلي تفاجئه حاةل املوت الرّسيرّي بعد بداية "الّريبوت"غيّن عن اذّلكر أ ّن 

هامل ال مر ابم اخوف ،ّية من جديدنس  اجل  رئّياتمشاهدة امل هيرع اإىل احلاسوب لينكّب عىلقد و   امئفقدان ادلّ لن أ ن يتسبّب اإ

 لو اكن يعاين من ضعف ال داء اجلنيّس ابلفعل فهذا يف نظره أ فضل من ل يشء.، وحّّت اجلنس ّية لقدرته

، ااسرتالييعيش يف  معرهادسة والعرشين من يف السّ أ صابت حاةل املوت الرّسيرّي شااّب  ،اقبل سّت س نوات تقريب

، اتلقائيّ  شفيتحاةل املوت الرّسيرّي  أ نّ ليتفاجأ   ،رمغ معاانتهالّريبوت" "جتربة يف  س مترّ أ ن ي  قّرر هذا الّشاّب الّشجاع لكنّ 

ومنذ . عىل الانتصاب ةقدر عادت هل الو  ،بقّوة اجلنس ّية ورغبته وعادت هل أ حاسيسه ،بعد حوايل س بعة أ سابيع وتعاىف مهنا متاما
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ّبان صار ،ذكل احلني يف ومهنا.  واعافكيف ت وثّقواالكثريون و  وثبات، حاةل املوت الرّسيرّي بشجاعة يواّجون العديد من الش ّ

ّبان قّدم هذه النّظريّة ولكنّ  ،هذه حلاةل املوت الرّسيريّ  يوجد اإىل ال ن تفسري علمّي متّفق عليهل  الواقع  :، يقولأ حد الش ّ

وواصلنا  ،ّية عىل الإنرتنتنس  اجل  ال فالممشاهدة  بكرثة عندنارس الاس متناء  يف سّن صغرية جّدا "بدأ ان

يّة عادةالممارسة   من دّ احل هذا ل اإىلعندما تصو  .اندعقولنا وأ جسا رهقناحّّت أ   ،بشلك جنوينّ  الرّسّ

 يراتح، حّّت  "الرّسيريّ املوت " حاةل نسّمهيا غك وجسدك يف حاةل س بات معيقيدخل دما ،كاّنالإ 

عند  أ عطينا دماغنا فرصة لرياتحأ اّن ويمتكّن من الاس تجابة للمحفّزات مّرة أ خرى. لو  ،يسرتجع قواهو 

لّك يشء  بعدها دو عيمّث  فقط، ل اّيم معدودة اس متّرت حاةل املوت الرّسيريّ أ ّن رباّم ل ،الإّناك بوادرأ ّول 

صابتنا الإابحيّة رمغ ارتياد املواقعبل واصلنا  ،اإىل طبيعته. ولكنّنا مل نرتكه هيدأ   الرّسيرّي حّّت اةل املوت حب اإ

تاج اإىل حن  رصان بل ،لتعيد ال مور اإىل نصاهبا وعندها ما عادت تكفي بضعة أ اّيم ،وصلنا اإىل احلضيض

 ."يف الهّناية ولكهّنا ابلتّأ كيد متّر بسالم ،أ كرث يف بعض احلالت رباّمو  ،عّدة أ شهر

 

 صاحهبايقد ما ، و بطبيعة احلال عند الإقالعاليت حتدث التّغرّيات ادّلماغّية  كوكبة هواةل املوت الرّسيرّي حل املسبّب يكون قد

املوت  اةلححدوث  يف لها دور ملهاديف منطقة ا راكز اجلنسمأ عتقد بأ ّن فأ ان  .يف ادّلماغ راكز اجلنسميف  راخسة تغرّيات من

 . يف أ نواع الإدمان ال خرىنياملدمن معاجلة عند تتأ ثّرل  اجلنس ّية قدرةل ّن ال ،الرّسيريّ 

ّبان يس تعيدون و  ،ن غريها من حيث شّدهتا أ و مّدهتالك حاةل من حالت املوت الرّسيري عختتلف و  بعض الش ّ

ّما ابلتّدرجي أ و بشلك مفاجئ ،هنفس القدرة عىل الانتصاب يف الوقتكذكل أ حاسيسهم ورغبهتم اجلنس ّية و  ابلنّس بة ولكن  ،اإ

، فقد تعود هلم القدرة متاما العكس قد حيدثو  ،القدرة عىل الانتصاب أ ن يس تعيدوا ل خرين فقد تعود هلم رغبهتم اجلنس ّية قبل

 عودة أ حاسيسهم ورغبهتم اجلنس ّية.قبل  ،عىل الانتصاب

 الرّسيعةقبل وجود الإنرتنت و  ايض امليف حقّا، عصّية عىل الفهم ها، فاإّن حاةل املوت الرّسيريّ ؤ اكن سبهبا أ و منش أ ايّ 

 تكن حاةل املوت الرّسيرّي معروفةمل و ،لّرغبة اجلنس ّيةل الاكمل فقدانلاب ّية مصحوابنس  اجل  ملرئّياتالتّخّّل عن مشاهدة امل يكن 

سوف  مشاهدهتا عن توقّف مثّ  الإابحيّةشاهد ال فالم  ليس لك رجلوابلّطبع ف . مؤقّت ضكعرَ  ول حّّت ، كام هو احلال ال ن

بّان اذلين يعانون من أ عداداإل أ ّن  ،يف فرتة النّقاهة حاةل املوت الرّسيريّ من  يعاين ل ّن  ، وذكليف ارتفاع العجز اجلنيسّ  الش ّ

هذه الفئة أ كرث و  ،مضطرد يف ازدايد جّدا ةمبكّر  يف سنّ  عىل الإنرتنتّية نس  اجل شاهدة املرئّيات مب أ عداد اليافعني اذلين يبدأ ون 

صابة  . يقول أ حدمه:التتشلّك نس بة أ كرب من مجمل احل أ حضتو  ،نتيجة ذلكل ابلعجز اجلنيسّ  عرضة لالإ
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ّبان يعانون من حاةل املوت الرّسيرّي لفرتة طويةل والبعض  ،لفرتة أ قرص يعاين مهنا وبعضهم ،"بعض الش ّ

املشلكة حديثة جّدا. نأ مل أ نّنا  هذه ل ّي يشء ل نّ  دقيقة ضع معايرينمن الّصعب أ ن  ،ل يعاين مهنا أ بدا

وعندها قد نمتكّن من اإسداء النّصح  ،يف غضون س نتني س نكون قد فهمنا النّمط اذلي تسري به ال مور

 .""الّريبوت" ربةجتيف خوض  الّسابقون الّرّواد -مع ال سف-حنن ال ن  غريان،ل

 

كنت تعاين من مشالكت تؤثّر يف أ دائك اإذا هل ينبغي عليك أ ن خترب زوجتك ؤال اذلي يطرح نفسه هو: السّ و 

ليمك  ،يف جتاوز املشلكة احاةل املوت الرّسيرّي وأ س باهبا ساعدمه كثري عن ّزوجة ال اإخباربأ ّن  نلوو قيكثري من الّرجال ؟ اجلنيسّ  اإ

من العجز  يتعاىف يكّ  ااإىل مائة وثالثني يوم -من نفس الّسنّ -ما قالته امرأ ة يف الثّالثة والعرشين من العمر احتاج رشيكها 

 :، تقولويعود اإىل طبيعته اجلنيّس،

ل تشعر ابخلزي ل نّك  .جترح شعورها أ ن نّبكوجي  ،ط عليكفذكل سوف خيفّف الّضغ ،"أ خرب زوجتك

 ،ّية منترشة بكرثة هذه ال اّيمنس  اجل املرئّيات ف ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم تعاين من العجز اجلنيّس بسبب

تقادي أ ّن لّك الفتيات يعرفن ابع و ،الإابحيّة أ و شاهدها يف فرتة ما ال فالم لك شاب يشاهد وتقريبا

تكرث فليس من الرّضوري أ ن  ،ميكن أ ن حيدث ل ّي خشص تالكذكل. وابلتّايل فهذا النّوع من املش

 .برضرهادماغك  شعرحّّت ي ّية نس  اجل املرئّيات مشاهدة  من

عىل عمل  كنت ل يّن  احةرّ ل! أ شعر ابصنيعهوأ ان شاكرة هل  ه ومعاانته،وضعلقد حاول رشييك أ ن يرشح يل 

نّنا أ صبحنا  ،بعضنا البعضمن وزاد قربنا  من ذي قبل، أ صبحت أ قوى ال ن وعالقتنا ،مبا جيري ل 

 ."متاما تعاىف حّّت سواّي  "الّريبوت" ربةوخضنا جت ،رشيكني يف مّه واحد

 

 ال رق 

، ّيةنس  اجل املرئّيات ملشاهدة حيفّز الّرغبة  ّجادل ّن الإ  ،يّةدة اجلسالّراح قسط اكف من أ ن حتصل عىل امن املهّم جدّ 

حلاهحا ّبان اذلين خيوضون جتربة ويزيد يف اإ ل أ ّن الكثريين من الش ّ  ال فالم عىل مشاهدة عديدة اعمتدوا لس نوات "الّريبوت". اإ

يف  ، وخاّصةالنّوم صعب املناليصبح هتا عن مشاهد ونتنععندما مي لنّوم. و اإىل اكعامل يساعدمه يف اخللود يف اللّيل الإابحيّة 

 .عرض شائع من أ عراض الانسحابال رق  ، وذلكل جند أ نّ عبداية رحةل الإقال

وضع يف حس بانك أ ّن هذه  ،ّيةنس  اجل املرئّيات غري مشاهدة  النّوم يف اخللود اإىلريقة تساعدك عن ط بحثعليك أ ن ت 

ّبان:الوقتوسوف تتالىش مع  ،املشلكة مؤقّتة  . يقول أ حد الش ّ
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يّة"كنت أ عتقد أ ّن ممارسة  اإل أ يّن  ،اليت ميكن أ ن جتعلين أ خدل للنّوميه الّطريقة الوحيدة  العادة الرّسّ

مبجّرد  معيق ومنيف  غطّ أ ن تما أ روع  ،بداية "الّريبوت"بعد عرشة أ اّيم فقط من  اهنيئ ارصت أ انم نوم

 ة."وسادأ ن تضع رأ سك عىل ال

 

 رشب امخلر كيساعد قدف مثال، ررشب امخل بعادة سيّئة أ خرى مثل قبل النّوم ّيةنس  اجل  فالمشاهدة ال  م عادة  استبدالجتنّب و 

 جسدك، ا حيتاّجعىل القسط الاكيف من الّراحة اليت حتصلقبل أ ن  اجدّ  اولكنّه ميكن أ ن جيعكل تستيقظ مبكّر  ،عىل النّوم

دمان اوأ يض ليك بعض ال فاكر اليت  ضارّ سلوك ك عىل فليس من احلمكة أ ن تستبدل اإ مباّدة أ خرى جتعكل عرضة لالإدمان. اإ

 جّرهبا أ خرون بنجاح:

ل أ س تعام ن أ متنع عنأ ختلّص من هذه املشلكة قّررت أ   وحّّت  ،للغاية ا"النّوم يف ال س بوع ال ّول اكن صعب

س تلقي عىل الرّسير ارصت و ،فوضعت احلاسوب عىل طاوةل يف املطبخ ّنائّيا،احلاسوب يف الرّسير 

 فقط عندما أ شعر ابلتّعب."

*    *    * 

ّن جمّرد وجود  ،لقراءةل ليّلّ  صح ابس تخدام مصباح"أ ن  ككتابيشع نوره عىل  اخلافت اذلي الّضوءهذا اإ

 كفيل بأ ن جيعكل تشعر ابلنّعاس الّشديد."يف الغرفة  لالإضاءة وحيد صدرمك

*    *    * 

 ،ت أ س تحّم وأ لقي بنفيس يف الرّسيروعندما أ عود اإىل البي ،يلاللّ  أ خرالعدو يف  بدأ ت أ مارس رايضة

 بأ ن جيعلين أ غفو يف احلال." اكن هذا كفيالو 

*    *    * 

لموس يقى، ل الاس امتع حبيث يركّز دماغي عىل املفّضةل عنديات املوس يقيّة فوعز للم دوما أ س متعكنت "

 واكن هذا يساعدين عىل النّوم." 

*    *    * 

 مشاهدةو ة يه النّشاط البديل لالس متناء طالعامل ،أ قرأ  كتااب كنت النّوم ما أ جد صعوبة يف اخللود اإىلعند

قناع نفيس بأ ّن ال رق  عىل معلت جاهداوقد  ،الإابحيّة ال فالم ليةل واحدة ليس ّناية العامل، وقد ل اإ

 ."اساعدين ذكل كثري 

*    *    * 

تزّودين يّك ماكن والتّعّرض للّشمس قدر الإ  ،الّرايضة بشلك روتيينّ "الّطريقة اليت اتّبعهتا يه ممارسة 
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 "،للنّوم واجلنس فقط لمعس تي  الرّسير "نّص عىل أ ّن ابلقاعدة اليت ت  تموالزت  ،الّطبيعيّ  49ابمليالتونني

 .""للنّوم فقط لمعس تي  الرّسير "فقد اكنت تعين  ومبا أ يّن كنت أ عزاب

*    *    * 

 (Kegel) 50"كيجل"كنت أ قوم بأ داء متارين  ،ال مر يش تّد عّلّ ، و نفاذ الّصرب منت أ عاين ن"عندما ك 

لو يف منتصف اللّيل. يساعد حّّت  ، وكنت أ فعل ذكل لكاّم احتجتلتقوية العضالت يف أ سفل احلوض

اقة يع الطّ ل نّه كام يبدو يساعد يف توز ،التّمرين عىل التّخفيف من حّدة الّرغبة امللّحة وأ عراض الانسحاب

وبعدها  ،التّمرين توّجه لّك انتباهك اإىل عضالت احلوض لفرتة قصريةجيعكل و  ،أ و يشء من هذا القبيل

 ختدل اإىل النّوم."

*    *    * 

عندما يأ يت وقت و  ،الباكر وهبذه الّطريقة ستمتكّن من أ داء التّامرين الّرايضّية يف الّصباح !ا"استيقظ مبكّر 

 "لتنام نوما معيقا. متعبا مبا يكفيالنّوم يف املساء س تكون 

*    *    * 

يف اخللود اإىل  وقد ساعدين ذكل ،ك ن أ رفع مقييص عىل رأ يس ،ما أ غّطي عييّن وأ ذيّن بّشء كنت كثريا"

 ."النّوم

*    *    * 

وأ ن أ بتعد عن  ،ايف مواعيد منتظمة يوميّ أ ستيقظ و أ انم هو أ ن  يف التّغلّب عىل ال رق "ما ساعدين

 ة البدنّية العنيفة قبل موعد النّوم."ال نشط

*    *    * 

اكنت قامئة الامتنان  يف البداية ،ش ياء اليت تس توجب شكرك وامتنانك"اس تلق عىل ظهرك وعّدد لّك ال  

ذ أ ان ّطّيبةعن شكري وامتناين للّصحبة ال  أ ّما ال ن فال أ اكد أ عرّب  ،طويةل يف س بات  أ غطّ ولكّب اخمللص واإ

 معيق."

 

وغريها من الوصفات  ،وأ نواع من الّشاي وال عشاب مثل البابوجن ،ال شخاص اس تفادوا من تناول املمكاّلت الغذائّيةبعض و 

 :، مثل هذا الّشاباملزنلّية

 ".51"ملعاجلة ال رق أ تناول حساء التّمر ال محر أ و حساء ميسو

 

                                        

 هو هرمون طبيعي يفرزه غّدة يف ادّلماغ ليال ويساعد عىل الّشعور ابلنّعاس والّرغبة يف النّوم "امليالتونني" 49

 وتكّرر العمليّة عّدة مّرات.  ،يتطلّب التّمرين أ ن تقبض العضةل ملّدة مخس ثوان مّث ترخهيا ،لتقوية العضةل يف أ سفل احلوض "كيجل"مترين  50

 هو مس تحرض مصنوع من فول الّصواي والّشعري يس تخدم يف وصفات الّطهيي الياابين "ميسو" 51
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 الإحياءات احملفّزة

 شاهدة املرئّياتم  وتتوق اإىل جتعكل تفكّر اليت يّةارج اخلعوامل لا" وصف أ حد الّرجال الإحياءات احملفّزة عىل أ ّّنا

برامج التّلفزيون مشاهدة  ومعروف مثل شائع بعضها ، وكثرية ومتنوعةحياءات احملفّزة املوجودة يف البيئة من حولنا الإ  ،"ّيةجلنس  ا

 اليت شاهدهتا يف املايض، وختّيل لقطات من ال فالم الإابحيّة حضار اذّلاكرةأ و اس ت ،يامنئّية اليت حتوي لقطات اإغراءوال فالم السّ 

لكامت تذكّرك  جمّرد قراءة أ و ،تعاطي اخملّدرات أ و رشب امخلر أ يضاو  ،اأ و وجود انتصاب قوي عند الاستيقاظ من النّوم صباح

ابحيّة مبوقع اإابيحّ  ىل جانب شاشة احلاسوب.  يقول أ حد ع ليت تظهر عشوائّياالإعالانت ا مشاهدة وكذكل تعرفها، أ و مبمثةّل اإ

ّبان:  الش ّ

الإابحيّة هو  مشاهدة ال فالم ء الوحيد اذلي يعترب أ سوأ  من الانتاكس أ ثناء حماوةل الإقالع عن"الّّش 

 تأ ثري اخملّدرات أ و امخلور." حتت ترّصفاتكعىل  ةيطر س ّ ال  من متكّنأ ن تنتكس ل نّك مل ت 

 

حياءتعمل أ ن  اميكن أ يض نّفس ّيةاحلاةل ال و  أ و احلرص  ،امللل  منحاةليف  حيدث عندما مترّ  ، كامحمفّز من هذا النّوع اكإ

أ و  ،أ و الإحباط ،دّجاأ و الإ  مّمن حوكل، ّشعور بأ نّك منبوذأ و ال  ،أ و الوحدة ،أ و الاكتئاب ،الّضغط النّفيسّ أ و  ،النّفيسّ 

ليه أ حواكل ،أ و الفشل ،الغضب ال ش ياء اليت ترغب يف لك قامئة ب املفيد كل ان حترّض من  .أ و الّشعور ابل ىس عىل ما أ لت اإ

ل نشطة بعدد من اقامئة حرّض و  ،ال وقات العصيبةيف  القيّمة ذكّرك بأ هدافكتيف ماكن قريب املنال حّّت  ، وحتتفظ هبااإجنازها

 عملل ّططايّت ل ن ختاذلّ ع افادلّ ل جتد يف نفسك و ،كهذه نفس ّية عندما متّر يف حالت خطر التّحفزي تبعدك عن اليتفيدة امل 

 .نتجم 

 تشعر أ ن أ و ،اكفأ ة نفسك عىل اإجناز معنّي مبالّرغبة  تتودّل دليك بشلك أ خر ك ن ةفّز احمل اتعرض كل الإحياءوقد ت

حياء يعمل كذكل  التّسويفو ذكرايت املايض. اإىل  نيينتابك احلنأ و  ،أ و ابلغرية ،لثّقة الّزائدة ابلنّفساب وذلكل  ،لكثريينل حمفّز اكإ

 ارتبط التّسويف يف ال ذهان ابلس متناء.

أ قّل  اليت تعترب وهناك بعض الإحياءات احملفّزة ،تؤثّر فيه من نوعها فّزة فريدةحمؤكّد أ ن لّك دماغ هل اإحياءات من امل

الّسكّراّيت أ و النّشواّيت تناول يف الإفراط و  ،اخنسّ ال اء ملالاس تحامم اب مثلولكن لها تأ ثريها عىل الّشخص  من غريها اش يوع

ابحيّة التّسلية واقعمبعض تصفّح  وأ   عىل الإنرتنت، اإعالانت الّزواج تصفّح مهنا أ يضاو  .أ و املنهّبات مثل  اليت ل تعترب مواقع اإ
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 ،(StumbleUpon.com)"احبث عام ترغب" وموقع، (Reddit.com) "ريديت" موقعو ، (YouTube©) "يوتيوب"موقع 

ميجار"وموقع   .(Facebook©) "فيس بوك"مالحقة اذّلكرايت الغراميّة القدمية عىل موقع  أ و ،(Imgur.com)لتبادل الّصور  "اإ

: اس تخدام احلاسوب لفرتات غري شائعة عند البعض ولكهّنا حمفّزة حياءاتالعوامل ال خرى اليت ميكن أ ن تعمل اكإ  ومن

بعد لّك ساعة تقضهيا  ال قلّ عىل  ملّدة ربع ساعة قصرية احةاسرت  فرتة تأ خذ ، وال فضل أ ناحةرّ ال قسطا من دون أ ن تأ خذطويةل 

 اليت تسبّب احتاكاك الّضّيقة املالبسلبس و  ،والانطوائّية ،وامتالء املثانة ،لكرتونّيةلعاب الإ ال   مهنا أ يضاو  .احلاسوب أ مام شاشة

يّةممارسة ال وأ   ،يف ال عضاء التّناسلّية أ يضا  من الإحياءات احملفّزةو  .ملس ال عضاء التّناسلّية ل ّي سببجمّرد حّّت  وأ   ،عادة الرّسّ

 .الّشعور ابجلوع اوأ يض ،انتظار ظهور نتاجئ الربجمةو  احلاسوبالربجمة عىل أ و  ،الهاتف اذّليكّ اس تخدام 

 اولكهّنا أ يض ،"الّريبوت"فقد تفقدك صوابك يف بداية  ،س الوقتتكون املشلكة واحلّل يف نف ميكنالإحياءات احملفّزة 

ّبان اذلين خاضو  ،انتباهك ويقظتك تعريها اليت ينبغي عليك أ ن ّزللدكّل عىل مواطن الت ذوا ختّ أ   "الّريبوت"جتربة  ابعض الش ّ

 .، وداوموا علهيا لفرتة من الوقتمواّجة الإحياءات احملفّزة من أ جلتدابري قاس ية 

ىل هاتفي او  الإنرتنت اإىل بييتخدمات ل "رفضت أ ن أ وص  من الّسهل الاس تغناء عنوبرأ يي أ نّه  ،حملمولاإ

 ك عافيته."دّدة شهر أ و شهرين حّّت يس تعيد جسمل خدمات الإنرتنت

 

 العودة اإىل الّرغبة يف دلى املدمن اليت تؤّججاملوجودة يف البيئة  احملفّزات يه -كام يسّمهيا علامء الإدمان- "الإحياءات"

ماغك م دو قي ،ّيةنس  ات اجل املرئيّ  ةمشاهد ما تقيض الوقت يف جلساتعند تأ ثريها؟دث حتُ ف ولكن كي ،الّسلوك الإدماينّ 

 اجلنيسّ  هّتّيجرتبط ابل او  موجود حوكل يشء لكّ ل ادّلماغ كز املاكفأ ة واذّلكرايت اليت جّسلهاروابط عصبّية بني مر وتوثيق  بتكوين

يؤّجج دليك الّرغبة  احمفّز  يعترب اإحياء يف وقت لحق الّروابط العصبّية ينّشط هذه يشءلّك و  ،يف تكل اجللسة اليت شعرت به

الإنسان  قدرة علينا أ ن ندرك بأ نّ و . الإاثرة اجلنس ّية اليت شعرت هبا يف تكل اجللسةمن نفس املس توى ابلّسعي للحصول عىل 

عادة ما تعمل لصاحل الإنسان وطبيعّي، و من حوهل يه يشء فطرّي ة البيئيف  املوجودة ابة لالإحياءات والإشاراتعىل الاس تج

 .وتضمن بقاءه الفرص القيّمة اليت تتاح هل أ و يضّيع حّّت ل يغفل

ّّنا  الإحياءاتعندما تعرض كل  وينتج  ،ذاكرتك ابلهّتّيج اجلنيسّ  يف اليت تربطها بتنش يط ادّلوائر العصبّية تقوماحملفّزة فاإ

ّ ال  غري طبيعّية يف زايدة عن ذكل لّك و . ّيةنس  ات اجل املرئيّ  شاهدةمل ا يسبّب تأ جيج الّرغبة امللّحة ممّ  ،يف دماغك ّبّ عصالشاط ن
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ّ  تدركهولّك ما فقد ل تمتكّن من حتديد سبب الهّتّيج اذلي تشعر به،  ،حيدث عىل مس توى الإدراك الاّلواعي ذكل ويف -ك أ ن

 لكّ  معها وتتبّخر ،وقد تبدو كل يف حيهنا قضّية حياة أ و موت ،الإابحيّة ال فالم تودّلت دليك رغبة جارفة مبشاهدة -حلظة

 أ هدافك ابلإقالع وحتسني الوضع.

ّن شّدة النّشاط ال ،اخملّدرات تعاطي يف حالت الإدمان عىلوجد الباحثون  من تأ ثري  يف ادّلماغ  املتودّل عصّبّ اإ

 تهاالّّشء ذو  ة،ّدر ّدة اخملاليت تنتج من التّعاطي الفعّّل للام عصّبّ ال قد تصل اإىل نفس مس توى شدة النّشاط احملفّزة" الإحياءات"

 ، يقول أ حدمه:بكرثة الإابحيّة يراتدون املواقع ال شخاص اذلينينطبق عىل  ما غالبا

 ك نّ و  دماغي،اش تّد يف  امعّين اولحظت نشاط خليعة،"يف أ حد ال اّيم نظرت بلمحة خاطفة اإىل صورة 

 "عهنا. مبتعدايك أ غّذ اخلطى  مبا يكفيأ فزعين هذا الّشعور  أ نّ حلسن احلظ  مفاجئة اجتاحتين. مّحىنوبة 

 

لفرتة طويةل حّّت بعد  يف ادّلماغ تظّل موجودة ابلّسلوك الإدماينّ  الإحياءات احملفّزة اليت تربطأ ّن الّروابط العصبّية  واملؤسف

فاإّن الّشخص اذلي  ىل سبيل املثالعو  .ولكهّنا تضعف ابلتّأ كيد ،بنجاح "الّريبوت"التّعايف التّاّم من أ اثر الإدمان واجتياز جتربة 

دمانه قبل عرشين س نة ااكن مدمن  ،يف التّلفزيون ّعةاإعالانت اجلشاهدة مب  -عىل ال غلب- لن يتأ ثّر ،عىل امخلر ولكنّه ختلّص من اإ

اليت أ ضعفت عىل مّر و  املتعلّقة ابلإدمان العصبّية ط الّروابطنشّ ي كن أ ن ميفاإنّه هبذا الفعل  ،فعالاجلّعة ولكنّه اإذا رشب 

نوات يطرة عىل مقاليد ال موراإىل ذكل  يؤّدي وقد ،الس ّ ميكن أ ن ء ذاته . والّّش من جديد والعودة اإىل الإدمان ،فقدان الس ّ

 احملفّزة من الإحياءات يف مأ من كونوافقد ي ،يف املايض املرئّيات اجلنس ّيةعىل مشاهدة  عانوا من الإدمانحيدث لل شخاص اذلين 

ذا بدأ وا ابرتياد املواقع الإابحيّة من  ،"الّريبوت" جناح مّث ضعف تأ ثريها بعد ومه يف أ وج اإدماّنم لها تأ ثري خطر اليت اكن ولكهّنم اإ

يطرة رج ال مر عن نطاقخي قدجديد ف اكنوا يفعلون كام  الإفراط يف مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةاإىل  يعودواو  ،كبرية برسعة الس ّ

 .قبل "الّريبوت"

تس متّر بذكل و  ،أ ثناء خوض جتربة "الّريبوت" لإحياءات احملّفزةا تأ ثرياإىل  عىل ادّلوام ومنتهبا اواعي تظلّ عليك أ ن ينبغي 

نّه من عليك ولها تأ ثري شديد ،تعترب حمفّزات قويّة الإحياءات اليت اّصة تكلوخ ،بعد حتقيق هدفك ملّدة طويةل اجملدي . وذلكل فاإ

أ ن  اومن ال فضل أ يض ،عليك عن كثب هاري ثتأ  راقب تو  ،حتفّزك ما يه الإحياءات اليت كتشفلت  ابس مترار أ ن تراقب نفسك

ماكنك س يكون والتّحضري املس بق قّبابليقظة والرتّ  ،اللتّعامل مع هذه احملفّزات لو فاجأ تك يوم مالمئة برّدة فعل اتكون جاهز   ابإ
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 .احملفّزة الإحياءات تؤّججها اجلاحمة امللّحة اليتغلّب عىل الّرغبة تت  أ ن

ّبان أ ّّنم  ونقد لحظ الكثري و  شغال أ نفسهم من  والو متكّنمن الش ّ فاإّن  ،مبا يرصفها عن الإحياء احملفّز ملّدة عرش دقائقاإ

ّبان  ذه ترصحيات لبعضه .متّر ال زمة بسالمو  ،تأ ثريه يضعف  الإحياءات احملفّزة لصاحلهم: تأ ثري لاس تغال اذلين متكّنوا منالش ّ

مل أ كن أ رغب  من البيت، الإنرتنت عندما قّرر وادلاي أ ن خيرجاعىل  مواقع "يف أ حد ال اّيم كنت أ تصفّح

 ما اك ّن شيئشعرت  الباب غلَق عندما أ  و يك أ ّنيي أ شغايل.  فّضلت البقاء يف البيتو  ،ابخلروج معهم

لقد أ ثريت شهويت  ،املواقع الإابحيّة دّلخول عىلة ابشديدجفأ ة اجتاحت ذهين رغبة  ،نقرين يف رأ يس

 "خروج الوادلان من املزنل"ال وىل اليت وعيت فهيا اإىل أ ّن  مبجّرد أ ن أ غلق الباب! واكنت هذه يه املّرة

 ،يف الّسابق اظه أ بد مل أ حلولكيّن  موجود دامئا اكن تأ ثري هذا الإحياء أ ن أ عتقدو  ،ابلنّس بة يل هو اإحياء حمفّز

دعو أ و أ   ،عىل ال قدام اولكاّم خرج وادلاي من املزنل أ خرج يف نزهة مش ين رصت واعيا لتأ ثريه، ال  و 

 ئاشي وأ فعل  ،أ متنع عن اس تخدام احلاسوب -ببساطة-رصت ،أ صدقايئ ليقيض معي بعض الوقت أ حد

 أ خر مفيد."

*    *    * 

حياء حمفّز واحض و  ،بيدي احملمول الاس تلقاء يف الرّسير وهاتفي يه مشلكيت الكربىاكنت  "  معروفاإ

. ما أ فعهل ال ن هو أ يّن اليل قبل النّوم  حرصايّ  ّيةنس  اجل  ل فالما مشاهدةعىل  اكنت معتادفقد  ،ابلّطبع

أ عرّي املنّبه مّث  ،وأ ضع احلاسوب يف اخلزانة ،الإلكرتونيةأ قفل لّك ال ّجزة مساء يف الّساعة احلادية عرشة 

أ و أ قرأ   ،مّث أ كتب مدّونيت ،وبعدها أ غسل وّجيي وأ س ناين ،عن الرّسير اوأ ضعه بعيد ،عىل ّجاز الهاتف

أ ّنمك يف كنت ف  ،ة تبعدين عن الإحياءات احملفّزة والإغراءاتطالعاملاكنت حّّت أ شعر ابلتّعب.  كتااب

 من أ ن أ ترك عقّل ليتشتّت ويرسح." قراءة الكتاب بدل

 

تأ ّجج ب  تشعر  لكاّماسأ ل نفسك  وتمتكّن من التّعامل معها، الإحياءات احملفّزة اليت تؤثّر عليك، ما يه حّّت تكتشف

 :الّرغبة امللّحة

 ما يه املشاعر اليت تنتابين؟ -

 مك الّساعة ال ن؟ -

 هل هناك أ حد غريي هنا؟ -

 ؟ء اذلي فعلته للتّوّ ما هو الّش -

 أ ين أ ان ال ن؟ -

ماكنك أ ن  ؟ّساعةال  هال ن: يف هذا املاكن وهذ ّّب احتياجايتميكن أ ن يلهو النّشاط البديل اذلي ما  - هل ابإ

حترّض طعاما حّصّيا؟ أ و تتعمّل لكمة جديدة من لغة أ خرى؟ أ و و  تدخل املطبخخترج ومتارس رايضة اجلري؟ أ و 
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؟ اخرت نشاطا يزرع ائكقصدأ حد أ   تتواصل معتبدأ  بكتابة الّرواية اليت كنت ختّطط لكتابهتا منذ زمن؟ أ و 

 فيك الإحساس ابلإجناز أ و التّواصل أ و العناية ابلنّفس.

 

ليه لو فاجأ ك أ حدها واملناسب وختتار النّشاط البديل ،تتعّرف عىل الإحياءات احملفّزة اليت تؤثّر فيك عندماو  مق  ،اذلي س تلجأ  اإ

ل ّن هذا يشعرين  ______ )النّشاط البديل(ـ بتدوين خّطتك: "عندما حيدث ______ )الإحياء احملفّز( سوف أ قوم ب

 تك،أ و حتّسن يف حصّ  ،أ و معل يبعث عىل الفخر ،كون زايدة يف الّطاقة واحليويّةتقد  املاكفأ ةو ." )املاكفأ ة( ______ ـب

أ و خروج  ،اذّلاكرةحتّسن  وأ   ،أ و اعتدال املزاج ،أ و زايدة الثّقة ابلنّفس ،الارتياح ل نّك أ جنزت أ عامكلو عور ابلّسعادةشّ ال أ و 

 ثري.وغريها الك  ،أ و أ داء جنيّس أ فضل ،من حاةل الاكتئاب وزايدة الّرغبة ابلتّواصل الاجامتعيّ 

ذا  ،افاإّن الّسلوك اجلديد سوف يصبح تلقائيّ  ،ارس متر اب "واستبدل "قاوم مع الإحياءات احملفّزة بطريقة تعاملت  عندما واإ

 ،العنان خلياكل أ طلقافعل ما يفعهل أ بطال ال لعاب ال وملبّية:  -ّي سبب من ال س بابل  -جديد  معّلّ  روتني تطبيقمل تمتكّن من 

 وّد فعهل ابلتّفاصيل ادّلقيقة.أ نّك تفعل ما ت ّيلخت و 

 العواطف اجليّاشة

وتغمرمه  ،جّدابأ ّّنم أ صبحوا عاطفينّي يف كثري من ال حيان  "الّريبوت"خيوضون جتربة  اذلين شخاصال  بعض يشعر 

 ،اإذا اكنت هذه املشاعر غري مرغوبةوخاّصة  هلم قاس يا حتّداي ذكل يشلّك  وقد ،يعهدوها من قبل غريبة مل طريقةبيّاشة مشاعر ج 

ليمك ترصحيات بعضهم هبذا الّصدد:  واإ

 رة اإىل احلزن اذليمن الّسعادة الغامرة الغري مربّ  ايض،يف امل شعر هبامل أ   تقلّب املشاعر بدرجة"أ شعر ب 

ين وجعال العواطف اإحسايس هبذه اخّدر  املتكّرر والاس متناء الإابحيّةمشاهدة ال فالم  .يصيب ابلّشلل

 كنت راض حبايل." مغ ذكلرو  ،عىل ادّلوام فاتر الّشعور

*    *    * 

يف حني و ،طوال حياتك ارباّم مل تشعر هبا أ بدو  ،نيمل تشعر هبا منذ س ن جيّاشة عواطف غمرك"سوف ت

ختبارات رسبت يف الاس بق أ ن ك. هل فكري ت ورتلتفت للفتيات يف الّسابق، سوف يصبحن حممل تكن 

، تحصيكل ادّلرايسّ ب  هتمتّ سوف  ميّر فشكل يف ادّلراسة مرور الكرام، ل نّكلن هذه املّرة ؟ املدرس ّية

 ائّية اليت ستبدأ  بعد أ س بوعني.الامتحاانت الهنّ  يف درجاتك عىلوتقلق 

نّه يشء رائع جّدا،حسن وهذا يشء  ّ  ،هذه يه املعاانة اليت سوف تتعمّل مهنال ّن  ،بل اإ طّور ي وتوتمن
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 ،الاكتئاباإىل درجة احلزن و حلرية ويف بعض ال حيان ستشعر اب ،س تكون مؤملة بال شكّ  .خشصّيتك

 ،ىشتتالالعصيبة سوف اذّلكرايت و  ،مع ال اّيم س تخبو العواطف اجلّياشةف ،ولكن ل تسقط يف هذا الفخّ 

وتتطلّع  وس تخرج من هذه التّجربة أ قوى. تذكّر أ ّن أ مامك س نوات من النّمّو والنّضج العاطفّي لتعيشها

لهيا،  ."تبذهل من ّجد وعطاء امولكهّنا تس تحّق  ،ةمرحيل و ،قد ل تكون سهةل اإ

 

ماكنك أ نوكام يشري هذا الّشاّب،   الّصعبة: ال وقاتدون أ ن تكون دليك الإرادة لتتخّطى الّسعيدة  وقاتل  تعيش ا لن يكون ابإ

ّّنا  ،أ خرى أ و سلوك أ خر يسبّب الإدمان أ ّي ماّدةمثل  -يف ال ساس- يهالإابحيّة ارتياد املواقع عادة " اإ

بل  فقط، ّدر الإحساس بنوع واحد من املشاعرخي فالإدمان ل ،وهنا مربط الفرسر أ حساسك، ختدّ 

نّه ّ اإ في حني ف ،ولهذاحاسيس لكّها. ّدر املشاعر وال  خي اإ  سوف يقلّل ل نّك تعتقد أ نّهالإدمان  ك تقع يف خفّ ن

نّه اإل أ   ،واخلوف ،وخيبة ال مل ،واحلزن ،والوحدة ،الّضعف اإحساسك ابملشاعر الّسلبّية مثل من

 واحملّبة." ،والهبجة ،وال مل ،مثل الّسعادة امد العواطف الإجيابّية أ يضخيسوف 

 

 املطارِدالتّأ ثري 

تنتاب الّشخص عىل الإنرتنت اليت ّية نس  ات اجل املرئيّ  شاهدةمل حاةل تأ ّجج الّرغبة امللّحة  يصف "التّأ ثري املطاِرد" صطلحم

 ،أ ن يتسبّب ابنتاكسة رسيعةميكن  -أ عراض الانسحابمثل سائر -وهذا العرض  ،ميارس اجلنس ويشعر هبّزة امجلاع بعد أ ن

 :"التّأ ثري املطاِرد"مع  هذان شااّبن وصفا معاانهتام

سفر طوال فرتة . ة ابلفعلحقيقيّ حاةل  اولكهنّ  ،بدهييّي  مرك    تبدو ل ّول وهةلل "التّأ ثري املطاِرد" حاةل"

 من رحلهتا، ترجعولكن مبجّرد أ ن  ،عىل الإطالق مل أ شعر برغبة يف الاس متناءخارج البالد اإىل رشيكيت 

يّل الّرغبة ابلس متناء و  ،العالقة احلميةوبدأ ان نارس  الإابحيّة بشلك أ قوى من مشاهدة ال فالم عادت اإ

 الّسابق."

*    *    * 

 اويف مثل هذه ال وقات أ شعر أ يض ،برغبة جاحمة يف اجلنس عقب ممارسة اجلنس فعال "أ شعر أ حياان

 ابجنذاب شديد للنّساء ال خرايت."

 

يف لّك و ه عىل الإطالق،، وبعض ال شخاص قد ل يشعرون ببعد الاحتالم "ابلتّأ ثري املطاِرد" وقد يشعر بعض ال شخاص

العودة ملشاهدة ال حوال فاإّن هذا التأ ّجج الّشديد واملفاجئ للّرغبة امللّحة بعد الّشعور هبّزة امجلاع ميكن أ ن يؤّدي ابلّشخص اإىل 

ذا  ، وخاّصةلإابحيّة من جديدا ال فالم  ، يقول بعضهم:اوأ عراضه "املطاِردالتّأ ثري " مل يكن عارفا حباةلاإ
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ّل أ يّن  م،واكن لّك يشء عىل ما يرا ،مع رشيكيت قضيت وقتا ممتعا جتربة "الّريبوت""بعد أ ن جنحت  اإ

 يف اجلنس اشعرت يف صباح اليوم التّايل برغبة قويّة جدّ  ،البغيضة "التّأ ثري املطاِرد" حاةلعانيت من 

 وانتابين ،مقت بعدها ابلس متناء عّدة مّرات يف احلقيقة، وال يف احّلامس متناء ويه ما تز دلرجة أ يّن مقت ابل

 ."ماليو  ةابلكتئاب الّشديد بقيّ  رو شع بعد ذكل

*    *    * 

 ،مع رشيكيت العالقة احلميةالإابحيّة مارست  ال فالم "بعد ثالثة أ شهر من الامتناع التّاّم عن مشاهدة

ال فالم شاهدة مب  ارغبة قويّة جدّ  من جديد تلّح عّلّ بدأ ت  ،يومني بعد يوم أ و لكن. و جّدا وكنّا سعداء

العادة  ممارسة لقد عدت اإىل ،فعال صلما ح  هذاولكنّ  ،ايبدو ذكل متناقضقد الإابحيّة والاس متناء. 

يّة   ."من جديد ّيةنس  ات اجل املرئيّ  شاهدةم وكذكل عدت اإىل  ،أ كرث من الّسابقالرّسّ

*    *    * 

نفيس عىل العودة اإىل الّطريق  جربعّّل أ ن أ   ،الإابحيّة ال فالم مشاهدة الإكثار من بعد"لحظت أ يّن 

جبارا،القومي  بقو  الاس متناء وذكل ل نّ  اإ عادة الكّرة،جتعكل أ كرث رغبة  الوصول اإىل ذروة الش ّ وال اّيم  ابإ

 ."عىل الإطالق الثاّلثة ال وىل يه ال صعب

*    *    * 

اكن و  ،املايض طوال الّشهرجتنّب امجلاع أ  أ ن  طوعا اإل أ يّن اخرتت ،امجلاع"ليس عندي أ ّي مشلكة يف 

 .""طاِردللتّأ ثري امل"من ال عراض املتعبة  يف هذه الفرتة ل يّن مل أ عاين حكامي اهذا قرار 

 

عصبّية بعد ال  -الكميياءلتّأ رحج الّطبيعّي اذلي حيدث عادة يف من ا درجة مبالغ فهيا كونت ميكن أ ن "التّأ ثري املطاِرد" حاةل

 :الّشعور هبّزة امجلاع

وأ حسست ابختالل  ،عانيت من صعوبة يف الرّتكزيلقد  ،ا"اكن اليومان التّاليان لالنتاكس صعبني جدّ 

ولكاميت اكنت  ،اوبطيئ اصار دماغي خمّدر  فقد ،أ عراض الانسحاباش تّدت عّّل و  ،ادّلوابمني يف دماغي

اكنت الّرغبة ابلس متناء وممارسة اجلنس قويّة و  ،يف التّواصل مع ال خرين صعوبةوعانيت من  ،متعرّثة

 وملّحة أ كرث بكثري من الّسابق."

 

 ال داء اجلنيسّ  عودةتسهّل و  "،املوت الرّسيريّ "عىل اإّناء حاةل  الّشخص ساعدت قد  " أ ّّنالتّأ ثري املطاِرد"ا اجلانب الإجيايّب حلاةلو 

 :هتاوال حاسيس اجلنس ّية اإىل طبيع

تني من  امل حيصل يل أ بد ايشء غريب جدّ حصل يل  "الّريبوت" ذ بداية"يف صباح اليوم الثّامن والس ّ

أ شعر  -اوتسعني يوم اوقد أ متمت واحد-عندما أ سرتجع هذه اذّلاكرة اليوم  !الاحتالموأ ان يف سّن املراهقة: 

بدأ ت  وقتذ ذكل الومن ،من جديد يف ذكل اليوم وك يّن ودلت يف هذه التّجربة،بأ ّّنا اكنت نقطة فاصةل 
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متاما من  وتعافيت، واحليويّة مفعم ابلّطاقة أ يّن  أ شعر ال نالإابحيّة.  ارتياد املواقع فوائد الإقالع عن عاينأ  

 العجز اجلنيّس اذلي كنت أ عاين منه."

 

 حباةلالّشعور تضاؤل ّن اإ  .اس تعادة ادّلماغ توازنهتتالىش عند و  ،ختّف مبرور الوقت "التّأ ثري املطاِرد" حاةلأ ّن لحظ البعض و

ناّم اختفاؤها ّنائّياو  "التّأ ثري املطاِرد"  ، يقول هذا الّشاّب:تؤيت أ لكها "الّريبوت" جتربة عىل أ نّ  ملموس هو دليل فامي بعد اإ

اثرة أ و ختّيل، وبقّوة وحتّمل مفاجئنيو  بسهوةلعادت يل القدرة عىل الانتصاب  لقد"  ومن حيهنا، بأ قّل اإ

 ،صايف اذّلهنال ن  اإل أ يّن  ،ابجلنس ةري كبدلّي رغبة رمغ أ ّن و  واحليويّة. أ يّن مفعم ابلّطاقةرصت أ شعر 

ماكين أ ن أ قول بأ ّن حاليت و "،التّأ ثري املطاِرد" حاةل  أ عاين منول ن حتّسنتابإ  ."املحوظ احتس ّ

 

 :"املطاِردتّأ ثري "ال  اس تخداما مفيدا حلاةلهذا الّزوج وجد قد و 

فقد  ،أ نّنا أ مقنا عالقة عاطفيّة محمية اللّيةل املاضية ومبا " وتداعياهتا،التّأ ثري املطاِرد" عىل عمل حباةلزوجيت "

 عىل رؤوس أ صابعها لرتى ما اذلي كنت أ تصفّحه عىلمتسلةّل اإىل الّصاةل  تبعينقّررت هذا الّصباح أ ن ت 

حّّت تعمل دون شّك فقد طاردهتا اإىل غرفة النّوم  ،"ثري املطاِردالتّأ  " حاةل أ ّم عيهناالإنرتنت. وقد رأ ت ب

 ولكّن ال مر اكن يس تحّق التّضحية." ،اإىل العمل روجيف اخل أ طارد غريها. تأ ّخرت نبأ يّن ل

 

 الكوابيس واسرتجاع اذّلكرايت

، واليت قد "الّريبوت"بشلك أ فضل بعد  أ حالمو ىؤر  ما يرونه يف مناهمم من يتذكّرون صاروا أ ّّنم ونيقول الكثري 

 ن سعيدة ومفرحة وقد تكون غري ذكل:تكو

 ال حالمبدأ ت أ رى  هو أ يّن  "نوفاب" منتدى مع جتربة "الّريبوت" ء اذلي لحظته منذ أ ن بدأ ت"الّّش 

نوات العرش املاضيةمناما واحدا  أ يّن رأ يت  أ ذكروبرصاحة ل يف منايم، كنت أ مارس  حني خالل الس ّ

 عّدة مّرات." وال ن رأ يهتا، الاس متناء بكرثة

 

يرى  وأ اثره، أ ثناء رحةل التّخلّص من الإدمان اليت حتصل ال حالم الواقعّية تبدو وك ّّنا جزء من معلّية التّنظيف ادّلماغيّ و ىؤالر  

ّل أ ّن هذه  ،املأ لوفة دليهادّلوائر العصبّية أ ن ينّشط  جاهدا أ ّّنم ميّرون ابنتاكسة ل ّن ادّلماغ حياول يف مناهمم بعض ال شخاص اإ

 يقول هذا الّشاّب: ،ال حالم ل تلبث أ ن تتالىش

 ،لّراحة يف احلديث عهنا ل ّي اكنأ رى يف منايم أ ش ياء ل أ شعر اب ،اجدّ  مزجعة ا"لقد بّت أ رى أ حالم
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نهتيي اإل أ يّن أ مل أ ن ت  ،أ عراض الانسحاب غلّب عىلوحياول أ ن يت النّقاهةأ ّن دماغي ميّر مبرحةل  عملأ  

 هذه ال حالم برسعة حّّت أ متكّن من النّوم الهادئ مّرة أ خرى."

 

 تهذه اذّلكرايقد تسبّب و  ،اليت شوهدت يف املايضالإابحيّة  من ال فالم جنس ّية لقطات ذكروتاسرتجاع ائع أ يضا شّ ومن ال 

 :شاّب أ خر ، يقولللّشخص اجدّ  اشديد اضيق

بصورته  -ااكن أ م صديق اغريب- الواقف أ مايم الّشخص"يف كثري من ال حيان ل أ س تطيع أ ن أ رى 

أ ّن النّاس  اأ تفهّم متام .أ و امرأ ة سواء أ اكن رجال لّشخص عارايتظهر اهو ومضات  لّك ما أ راه ،احلقيقيّة

ينجذبون  اذلين حيّبوّنم أ و شخاصل  اب فقط علّقتت ، ولكهّنا الطبيعّيني ميكن أ ن تكون دلهيم خيالت كهذه

لهيم ناّم اذلي يقلقين ،حبّد ذاهتا اخليالت ل تقلقينالّسبب  ولهذا ،اإ  ،هو أ ّن هذه اخليالت حتدث بكرثة واإ

أ ّّنا تفاجئين يف بعض و  ،حمفّزات غري مرغوبة وأ حياان ،حتدث اس تجابة ل حداث وحمفّزات عشوائّيةوأ ّّنا 

 يكون خشصا نل أ رغب بأ ن أ راه كذكل ك   أ و أ يّن  ،ابلرّضورة الّشخص جّذااب أ راملواقف حّّت لو مل 

 .طفال صغرياالّسّن أ و  طاعنا يف

حصل يل عندما أ مّر ابلّشخص الوضع لو  حمتل هذاأ   اكن ميكن أ ن ،أ صيب ابلعطب قد ك ّن ذهينو أ شعر 

ماكينو  ،اه رسيعجتاوزعندها سوف أ   يف الّطريق مرور الكرام،  ،أ ن أ ختلّص من اخليالت س يكون ابإ

شعر أ  الّشخص،  وأ ان مهنمك يف احلديث معاخليالت  دمهين هذه. ولكن عندما تكريتحموها من ذاوأ  

مث أ هرع اإىل ماكن هادئ ك ن  ،احملادثة برسعة اءّنابإ  وعندها أ قوم هلع،بأ يّن سوف أ صاب بنوبة من ال 

 عىل ال قدام حّّت أ هّدئ من روعي. أ شعر كام لو أ نّ  اأ ذهب اإىل دورة املياه أ و أ خرج يف نزهة مش ي

 اجلنس ّية دماغ الإابحيّة أ نّه ،يس يل القدرة عىل الاعرتاضل لكن و وخياليت  أ فاكريب أ حدا غريي يتحمكّ 

 هذه اخليالت."يف ذهين س تحرض هو اذلي ي و  ،عىل ما أ عتقد القدمي

 

التّنظيف من معلّية  اأ ي اعتربها جزء ،ال حالمو  الّرؤى من ال فضل أ ن تتعامل مع اسرتجاع اذّلكرايت كام تتعامل مع

قالع عن مشاهدة امل فشلال ول تعتربها دليل عىل  ،"الّريبوت"اذّلهنّية اليت متّر هبا أ ثناء  سمّل  .ّيةرئّيات اجلنس  يف مسعاك لالإ

 ركّزو  عن كثب، اراقهباضبط حواّسك و مّث  ،دون أ ن تعطهيا أ ّي معىنودعها متّر  ،هو أ مر واقع وجود هذه اخليالتأ ّن ب

 .من حني ل خر معيقة اواسرتخ وخذ أ نفاس ،انتباهك اإىل ما جيري حوكل

هامل هذه اخليالت أ و  املعّرضونمالحظة: ال شخاص  لالإصابة ابضطراب الوسواس القهرّي قد يواّجون صعوبة يف اإ

 ة.يه يف احلقيقة ليست ذات أ مهيّ  وذكل ل ّّنم يزنعون اإىل الاهامتم الّشديد بأ ش ياء ،متّر بسالم تركها
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 دّوامة العار

 ،عىل الإنرتنت هذه ال اّيم نشأ وا وترعرعوا يف وجود الإغراء عىل الإنرتنت يشاهدون املرئّيات اجلنس ّيةمعظم اذلين 

مشاهدهتا يف املقام  من جمّرد أ و ،حفش املاّدة املرئّيةقلاّم يشعرون ابخلزي من و  ،يف مشاهدهتا ال يرون حرج عىل ال غلبمه و

ذا و  ،ال ّول يطرة فقدان العار فهو منصّب عىلخلزي و اكن هناك شعور اباإ بّخر لّك شعور يت و  ،خروج ال مر عن طورهو  ،الس ّ

يطرة عىل مقاليد ال مور. واديس تع ي مبجّرد أ ن  العارخلزي و اب  الس ّ

ذا اكنأ ّما   ،أ و الهّتديد ابلعقوبة من قبل وادليك ،يف ذهنك ابلفضيحة واخلزي ةمرتبط مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية تاإ

ّ  ،أ و داينتك ،أ و زوجتك نظرتك  أ طر حّّت تغرّي ساعدة امل فقد حتتاج اإىل  ،الاس متناء اليت تستنكرارمة ّص الراء ل  متأ ثّر اب كأ و أ ن

 ن نظرتك اإىل ذاتك.وحتسّ  هذا الّسلوك،اإىل 

فراز يو  ة،املراهق عند الفتية يف سنّ وخاّصة  تثري ادّلهشة،درجة اإىل مثرية مرغوبة و ال نشطة املمنوعة تصبح  زيد اإ

هذه القفزة   .ممنوع مبا يف ذكل معل يشء ،القيام مبجازفة ، أ وجديد معل يشء الفّت املراهق يرتقّبعندما ادّلوابمني بشلك حاّد 

سعى للبحث عن وي  ،وخيوض جتارب جديدة ،جيازف يكّ ل ادّلافع يف مرحةل الفتّوة الإنسان تعطييف مس توى ادّلوابمني يه اليت 

اذلي جيعل طعم الثّمرة احملّرمة  هوو  منذ سالف العرص والّزمان، بنفس ال لّية ادّلوابمنييعمل . املعروفني ال قارب عن زوج بعيدا

اذلي يصاحب اجملازفة واقرتاف  أ ّن احلرص النّفيسّ  -اكام ذكران سابق- أ ظهرت ال حباثكام أ ّن . املمنوع مرغوابجيعل و  ،أ كرث حالوة

 .أ يضا يزيد من مس توى الإاثرةاملمنوع 

عىل مركز املاكفأ ة  امن الّسهل جدّ  يصبح ، افعل ذكل"،نعم"ادّلوابمني اليت ترصخ يف وجود المكّّيات الّزائدة من و

-عزاؤان اذلي ينسينا يصبح ذكل و  "،مثري للغاية"ويسّجلها حتت بند بل  ،أ ن يبالغ يف تقدير قمية ال نشطة احملظورة ماغادلّ يف 

 يف دّوامة متعاقبة من مشاهدو املرئّيات اجلنس ّيةهذا يفرّس كيف يقع و . نبهذا اذلّ  اقرتاف منالعار و  خلزيالّشعور اب -امؤقّت

فراط ،من جديد مشاهدة ال فالم العودة اإىل مثّ  ،العارو  ابخلزيالّشعور و  ،النّدم عىل ارتاكب اذّلنب مّث الّشعور ابلعار مّرة  ،وابإ

 .، وهذا دواليكأ خرى

-الكميياءيشء عن وظائف ادّلماغ والتّغرّيات اليت حتدث يف   لكّ نّدعي بأ ّن العمل قد كشف وبنّي  ليس من احلمكة أ ن

 الإدمان عىل التّعامل مع حالت  مؤمن بأ نّ ولكيّن  ،اإىل ال ن ل نعرف القّصة اكمةل ، فنحن ما زلنايف حالت الإدمانالعصبّية 
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الإطار العلمّي اذلي اعمتدته يف هذا  .للمشلكةة يّ قيق لنا الّصورة احل  ميكن أ ن يقّرب العلميّ  الإطار هذا الإابحيّة يف ارتياد املواقع

من عمل  املصطلح التّمثيّلّ اس تعارة من ّجة، و  دلونة ادّلماغجلهاز العصّب ووظائف ايرتكز عىل ال سس البيولوجيّة ل الكتاب

 وأ عتقد أ ن هذا الّطرح اجلهاز من ّجة أ خرى، شغيلعادة ت ابإ  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّيةعن  تّوقّفال يش ّبه  اذلي اسوباحل

اليت تتحّرج من احلديث يف موضوع احملافظة  ّرؤيةالمبوضوعّية وعقالنّية، وخاّصة ابملقارنة مع  ميكن أ ن يقّربنا اإىل حقيقة ما جيري

 اجلنس ّية ل ترى يف الإابحيّةو ،تطلق العنان للّشهوات اليت اأ و النّظرة املتحّررة جدّ  ،ابلنّشاط اجلنيسّ لّك ما يتعلّق و  اجلنس

 .اول رضر اعيب

مهنم  ومّما يثري ادّلهشة ابلفعل أ ّن الكثريين اذلين خيوضون جتربة "الّريبوت"، املنتدايتأ عضاء أ اتبع ابنتظام ترصحيات 

يتعلّمون ل ّّنم  ،علميّ من منظور  الإقالع عندما يواّجون حتّدايت تتحّسن بشلك أ رسعحالهتم بأ ّن  يرّصحون -وحّّت املتديّنني -

ة واملزمنة ابرتداد عكيّس جيعل الّرغبة امللّحة وما يصاحهبا ّشديدوملاذا تتسبّب الإاثرة ال  ،ادّلوابمني الّسلوكّيات اخلطرةيوّجه  كيف

. لتخفيف ال وجاع ّيةنس  اجل  املرئّيات وابلتّايل تزداد احلاجة اإىل التّطبيب اذّلايّت جبرعة جديدة من ،من الّسابق شدّ من أ وجاع أ  

وبعيدا عن الرّصاع ادّلاخّل املؤمل مع  ،جّتاه ال عامل البنّاءة هتااقطوتوجيه  ،مفتاح احلّل يمكن يف التّعاطف مع النّفسأ عتقد أ ّن 

 .ن هل أ اثر هّدامةولك حياانأ   مثريا للبعض واذلي قد يبدو ،اذّلات

ياطني االإابحيّة عىل أ ّنّ  مشاهدة ال فالم عىلمع الإدمان  مشلكيت"ما عدت أ رى  أ ّّنا  أ و ،وساوس الش ّ

نسايّن طبيعيّ  احتياج دليّ  نّ أ  رصت أ درك و ،ال اثم واذّلنوب اليت مل ت قلّب عن تعرّب  عالقة لل اإ

 وضاّرة ترخّست وقويت سيّئةعادٌة  ارتياد املواقع الإابحيّةف ،ااطئخ ااجّتاهاجّته  لكنّهو العاطفيّة احلمية 

 .اأ و غيبيّ  اغامض اليست شيئ اليت تفرز يف ادّلماغ، فهيي النّاقالت العصبّية بسبب

أ ن حمل أ يقنت أ ّن احلياة اليت أ  و  ،ففعلت ... القدرة عىل التّحمّك بترّصفايتأ دركت أ ّن دليّ جّدا:  ببساطة

وعندما أ قول  ،ابلإقالع عهنا فأ خذت القرار احلامس ...فهيا اجلنس ّية مع وجود الإابحيّة لن تتحقّقأ عيشها 

 ."بسهوةل"عين أ  ل  "ببساطة"

ّن جنايح يف ضبط هذا منذ أ ن و  ،خرىال  حّدايت تّ ال أ تغلّب عىل يّك أ عطاين الثّقة الاكفية  لوكالسّ  اإ

يقاع  ،52رطال ٢٠: أ نقصت وزين اقبل تسعني يوم "الّريبوت"بدأ ت  وبدأ ت أ مارس هواية الّرقص عىل اإ

أ ان ل أ حتّدث عن قوى خارقة، . طّيبة وتعّرفت عىل فتاة ،وانضممت اإىل فرقة موس يقيّة ،موس يقى اجلاز

 .لوك املدّمرهذا السّ  انغاميس يف بسبب معّطةلولكهّنا اكنت  ،فلّك هذه الّطاقة اكنت اكمنة يفّ 
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 فال أ شعر مبرارة النّدم عندما ،وأ قّدرها أ حّب نفيس يّن رصتاإ ، بل فيسبن يتثق بعد "الّريبوت"ازدادت 

مك أ هدرت  يؤسفين. اذلي جيب أ ن يشعر به الإنسان عور الّطبيعيّ شّ ال وأ عتقد أ ّن هذا هو  ،أ نظر يف املرأ ة

بضمري  س تقبلأ ّما ال ن فأ ان أ نظر اإىل امل  زي والعار وعقدة الإحساس ابذّلنب،خلابالوقت وأ ان أ شعر  من

 ."احلياةحّب وأ   ،صاف

 

 مواطن الّزلل

 التّأ رحج عىل احلافّة

أ كرث من  الّصحيح اعن مساره "الّريبوت"جتربة يتسبّب يف خروج و  يفعهل مراتدو املواقع الإابحيّة اذلي هو الّشء ما

نّه التّأ رحج عىل احلافّة ؟أ خرأ ّي يشء  زايدة  ويعمل عىل، الاس متناء ارسمي يه حاةل الّشخص عندما "التّأ رحج عىل احلافّة" !اإ

لفرتة  القذف أ و اإىل اذّلروةالوصول حيول دون ولكنّه  ،الإنرتنتغرية عىل املّية نس  اجل رئّيات امل ةشاهدأ ثناء م  الهّتّيج اجلنيسّ 

.  هذا الّسلوك ليس ، وقد يفعل ذكل مراراويس متّر يف تصفّح املواقع ،طويةل، بل حيرص عىل بقائه عىل هذه احلاةل من الهّتيج

بيامن الإاثرة الّزائدة  ،ل ّن بعض الّرجال أ قنعوا أ نفسهم بأ ّن املشلكة ال ساس ّية تمكن يف القذف ،بني أ عضاء املنتدايت رابمس تغ

ّبان أ دركواالإابحيّة يه مشلكة اثنويّة مشاهدة ال فالم اليت تسبهّبا ، غياب احلمكة يف عادة التّأ رحج عىل احلافّة ، اإل أ ّن بعض الش ّ

 :، يقولمهأ حد يف ترصحي أ دىل به ذكل يظهرو 

نّك ت "بدل ّناء ال مر، فاإ ة دماغك يس بح يف النّاقالت العصبيّ  رتكمن الوصول اإىل اذّلروة والقذف واإ

نّهول يزّبه يشء يف رضر ،ميكن أ ن تفعهل يشءوهذا أ سوأ   ،املهّيجة للّشهوة لعّدة ساعات  خطرال   ، اإ

ّ  عىل الإطالق. عىل  ا مدمننيلكن كنّ و  ،يّة ابذّلاتالإابح  مشاهدة ال فالم مل نكن مدمنني عىل ناأ عتقد أ ن

 الإابحيّة." ال فالمرحج عىل احلافّة أ ثناء مشاهدة أ  التّ  عادة

 

قامة أ  هميّ غري  الّشحص جيعلو  ،الربوس تاات غّدة رحج عىل احلافّة يرهقالتّأ    ،قة جنس ّية طبيعّية مع خشص حقيقيّ عال لإ

 شاهدةمب  عادةيرتبط  فالتأ رحج عىل احلافّة هذا الّسلوك ل تتوافق مع الّطريقة اليت متارس هبا العالقة احلمية يف الواقع،ل ّن ممارسة 

الاس متناء  ممارسة وابس تعامل اليد يف ،اإىل أ خرمن مشهد  الانتقالوابلتّجديد الرّسيع و لفرتات طويةل،و  عىل الّشاشة احملفّز املريئّ 

 )أ و أ ّي أ داة أ خرى(.

بق روة ذمس توايته عندما يكون الّشخص عىل وشك الوصول اإىل عىلادّلوابمني اإىل أ  يصل   ،والّشعور هبّزة امجلاع الش ّ
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لهيا طبيعيّ  لفرتات طويةل قد متتّد و  اوذلكل فاإّن التّأ رحج عىل احلافّة يُبقي ادّلوابمني يف أ عىل مس توايته اليت ميكن أ ن يصل اإ

شارات قويّةدّلماغ يس تقبل اأ ثناء ذكل و  ،لساعات وبني ما تمّت مشاهدته  اجلنيّس احلاصل هّتّيجابط بني ال الرتّ  ةيقو تعمل عىل ت اإ

يف مس توى  الّشديدالارتفاع اإضافة ذلكل، فاإّن . احلاسوب اشةأ و جمّرد وجود ش معّينا، اجنس يّ  سواء أ اكن سلواك ،عىل الّشاشة

مثل تناقص حساس ّية ادّلماغ  وترس يخها التّغرّيات ادّلماغّية دوثحل جيعل دماغ الّشخص أ كرث عرضة بشلك مزمن ادّلوابمني

 الإدمان. ، وابلتّايل يصبح أ كرث عرضة خلطرللمتعة

حيرص ما  عادة اكنو كوس يةل لكبح جامح شهوته، الاس متناء يلجأ  اإىل الّشاّب  اكن، الرّسيعة يف عصور ما قبل الإنرتنت

فراز انقالت عصبّية يف ادّلماغ تؤّدي اإىل ل نّه بذكل  ،مر يف غضون دقائقاء ال  ّناإ و  القذف عىل فراز خفض معّدل يسبّب اإ اإ

حلاح الّرغبة اجلنس ّيةلرتياح ابعاّم  شعورذكل  تّب عىلويرت  ،ادّلوابمني لفرتة من الّزمن  لرفع معّدلولكن اإطالق العنان  .من اإ

فراز ادّلوابمني اإىل أ عىل مس توايته ا نّه اإىل ما ل ّنايةة لّطبيعيّ اإ ج مس متّر يتأ ج  يؤّدي اإىل كام يفعل مراتدو املواقع الإابحيّة فاإ

 يقول شاّب: ،ابلكتفاءحقيقّي دون أ ّي شعور للّشهوة اجلنس ّية 

ّية هو يف احلقيقة أ يّن نس  جل الإدمان عىل مشاهدة ال فالم ايف الّطريق القاتل ل الانزلق"اذلي سبّب يل 

تاع من أ جل الاس مت  هتااإىل مشاهد ،من أ جل الاس متناء والقذف ال فالم من مشاهدةغرّيت عاديت 

لهيام  ."ابل حاسيس اليت تقود اإ

 

كام  ،اتشعرك ابلكتفاء والّرضا متام عاطفيّةأ ّي عالقة  من "الّريبوت" يف الفرتة ال وىلقد ل جتد أ نّك  ضع يف حس بانك

 ،روة أ و تشعر ابلكتفاء اجلنيسّ يّك تصل اإىل اذلّ قد ل يؤّمن كل الإاثرة الاكفية ة نس يّ هدة املرئّيات اجل الاس متناء دون مشا أ نّ 

ماكنكلكن و  ،ةالّطبيعيّ  اجلنس ّية للامرسات التّلقائّية الاس تجابة بعد القدرة عىل وسبب ذكل أ ّن دماغك مل يسرتجع  س تغلّ أ ن ت  ابإ

عدد من ال شخاص اذلين رّصح يس تعيد توازنه.  يكّ  جاهدا ماغكد عملي بيامن فتقلّل من ممارسة الاس متناء هذا ال مر لصاحلك

 ،ّيةنس  الاس متناء قلّت اإىل حّد كبري مبجّرد أ ن توقّفوا عن مشاهدة املرئّيات اجل  ممارسة أ ّن رغبهتم يف "الّريبوت"خاضوا جتربة 

يف  ابلس متناء دماغك رهقل ن ت يداع فالولهذا  مبا يكفي، اأ و ممتع االإابحيّة ليس مثري  ال فالم دون مشاهدةّن الاس متناء ل  

 .اكن صبورامتنع عنه و  ،هذه الفرتة
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 اخليالت

ميكن أ ن ينّشط  ،نشاط ما صّورأ و ت ،ما جتربة ليّ خت تشري اإىل أ ّن  53التّصّور اذّلهين أ و العقّل اليت تدرسال حباث 

دور تاليت  والتّصّورات اجلنس ّية مبعىن أ خر، فاإّن اخليالت. انفس ادّلوائر العصبّية اليت تنشط دلى أ داء التّجربة أ و النّشاط فعليّ 

لإدمان املرتبطة ابقّوي الّروابط العصبّية تنّشط وت عىل الإنرتنت ات املواعدة أ و اإعالانت الّصداقةتطبيق تصفّحت  بذهنك عندما

  تبحث مّعا يثريها من التّجديد.واليت ،ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات عىل

 ،ا يف ذكل اجتناهبا أ ثناء امجلاعمب ،امفيد جدّ  "الّريبوت"الكثريون بأ ّن اجتناب هذه اخليالت مبكّرا يف بداية  يرّصح

ذا  ابملقابل،و اليت تدفع الّشخص اإىل مشاهدة ال فالم الإابحيّة. ج الّرغبة امللّحةييقلّل من تأ ج  اخليالت جتنّب هذهوذكل ل ّن  اإ

 والتّصّورات ل ّن اخليالت ،هل اّطبيعّية مفيدختّيل العالقة اجلنس ّية ال أ ّن يكون مفن املمكن  ،يةلاكن الّشخص ذا خربة جنس ّية ضئ 

عادة  عىل املطاف ايةّن قد تساعد يف حقيقيّ  زوج مع الّطبيعّية عالقة اجلنس ّيةلاليت تركّز عىل ا  تأ هيل دماغه يّك يس تجيباإ

 .شاشة احلاسوبعىل  اليت يراها عروضلالاس تجابة لبدّل من  بشلك طبيعيّ اجلنس ّية للمحفّزات 

أ ن هو مربط الفرس و  ،عرفه الإنسان منذ سالف الّزمان طبيعيّ  أ مريه اخليالت اجلنس ّية  احلقيقة املؤكّدة يه أ نّ 

دور  حقيقينّيأ شخاص  عطاءاإ  ، وابذّلات جتنّبالإابحيّة املفّضةل دليك مقاطع من ال فالم التّخّيالت اليت حتوم حول تتجنّب

 هذا الّشأ ن:يف صاحئ نّ ال  بعض شااّبن قّدما ذان. هاملقاطعيف هذه  البطوةل

ل  بعد الإقالع وذكل ل ّن خيالتنا يف الّشهور ال وىل ،"الّريبوت" بدايةيف  اخطر  ا"اخليالت تعترب شيئ

 الإبداع عىل دماغك قدرة ل نّ والإابحيّة اليت كنّا نشاهدها.  من ال فالممعّدةل  اتعدو كوّنا نسخ

 فتاة حس ناء مع العالقة اجلنس ّيةكيف تكون  أ ن تتخّيل سهال ن يكونلف ،قد ضعفت للمتعة س تجابةالاو

 اذلي أ اثرك نيسّ  تسرتجع صورة ذكل املشهد اجل ملاذا ل": عاطفيّة ومحمية. واحلل؟ يقول كل دماغك

 املعاىف ل حبّد ذاته. فالّشخصيّ تّخ وليس يف ال  ،مكن اخلطرموهنا  "كل تتأ رحج عىل احلافّة لساعات؟وجع

فلن يواجه أ ّي  معنّي شخص متعلّقة ب  جنس ّيةخيالت  جالت خباطرهلو  اذلي يمتتّع ابلّصحة والعافية

مبنّية  جنس ّية ينشغل خبيالت عندماالإابحيّة مشاهدة ال فالم  ولكن الّشخص املدمن عىل ،مشلكة

نّه اإابحيّة يف املايض أ فالمعىل ما شاهده من  ذا اس متّر يف التّخّيل ب  يرّض نفسه، فاإ شلك متكّرر سوف واإ

ذا من الإدمان يصبح وضعه أ سوأ . برأ يي أ نّك مبجّرد أ ن تبدأ  ابلتّعايف خيالت  ذهنك يتخّيل صار، اإ

                                        

 ريجر اذّلهين أ و العقّل هو الّطريقة اليت خيّزن فهيا عقل الإنسان صور ال ش ياء وال شخاص وال حداث اليت تس تقبلها حواّسه من العامل اخلاالتّصوّ  53
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 ،ةقعيّ أ و غري وا ةمنحرفدون أ ن يركّز عىل خيالت الإابحيّة و  من ال فالم قاطعمون أ ن يسرتجع د جنس ّية

مرور  أ ّن عليك أ ن تقّوي هذه اخليالت أ و تدمعها، فقط دعها مترّ  أ عينل و ،فعليك أ ن تدعه وشأ نه

 ."الكرام، ول تقف عندها كثريا

*    *    * 

-الإابحيّة  ما كنت تشاهده يف ال فالم تش به "الّريبوت"أ ثناء اليت جتول بذهنك  "اإذا اكنت اخليالت

 وذكل لس ببني: ،فعليك أ ن تتخلّص مهنا -بدرجة قليةلولو 

 الإابحيّة قد تؤّدي اإىل الانتاكس.اليت تش به حمتوى ال فالم  والتّصّورات اخليالت -١

فعل لّروابط العصبّية املس تحدثة بل الاس مترار يف هذه اخليالت اإىل التّنش يط املتكّرر ؤّدييقد  -٢

دماغك ل ميزّي بني الّصور اليت يراها ف ،خلّص مهناتّ ال  اإىل تضعف لّك ّجودك الّساعيةو  الإدمان فتقّوهيا،

ابحيّة ل من ال فالم الإ  شاهداذّلهيّن مل خّيل تّ ال يل فاإّن اوابلتّ  ،عىل الّشاشة والّصور اليت تتخيلها بذهنك

 ابلفعل.ال فالم ن مشاهدة عخيتلف أ ثره عىل دماغك 

خوض جتربة "الّريبوت" أ ثناء  ،تأ يت بنتاجئ مضاّدةأ ّّنا دامئا  أ و ،رمغ ذكل ل أ عتقد أ ّن لّك اخليالت سيّئة

بدأ ت أ ختّيل خيالت  ،خيالت من نوع جديد اأ ختّيل تلقائيّ  -ول ّول مّرة يف حيايت-بدأ ت لحظت أ يّن 

نت أ تصّور يف ذهين ك  ،الرّتكزي عىل اجلنس حبّد ذاتهولكن دون  ،عالقة رومانس ّية وعاطفيّة تدور حول

 ،وتدليك الّظهر أ و ال رجل. قد تبدو هذه اخليالت عاديّة وممةّل  ،وتشابك ال يدي ،بتساماتتبادل الا

ل أ ّّنا  ل ّّنا من  ّيةنس  اجل  شاهدامل ول أ عتربها نسخة خمفّفة من  ،مفعمة ابحلياةو  ممتعةابلنّس بة يل بدت اإ

وابملناس بة أ ان ل  عىل حاليت، ااإجيابيّ  ينعكسوقد وجدت أ ّن هذا النّوع من اخليالت  ،انوع خمتلف متام

ل ، أ رحج عىل احلافّةالتّ تثريين اإىل درجة  أ جدها ول ،ه اخليالتأ قوم ابلس متناء أ ثناء هذ ون فلن يكواإ

 ."الإابحيّةمن ال فالم قاطع هناك فرق بيهنا وبني ختّيل م

 

 لإابحيّةا املواقع بدائل

ابحيّة ولكّن عىل الإنرتنت ل تصنّف عىل أ ّّنا مواق واقعبعض امل موطن من  البعض يقبل عىل تصفّحها كبديل، وهذاع اإ

ماكنهلل مواطن الزّ  ذا كنت حتاول أ ن تقلع عن  بلّك سهوةل. ملرغوبا عن مساره "الّريبوت" أ ن حيرف ابإ  مشاهدة ال فالماإ

عىل سبيل - البحر البيكييناإىل صور نساء حس ناوات بلباس  ظرأ ن النّ يقنعك ب امرّبر لنفسك الإابحيّة، مفن الّسهل أ ن جتد

ابحيّة،ليست و ور صجمّرد  هذهف ، ل بأ س فيه -املثال ، وهدف "الّريبوت" هو الإقالع عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة أ فالما اإ

 لّك ما يعرفه هو اجلنس ّية، دماغك ل يعرف ما يه الإابحيّة ّجاز املاكفأ ة يفاحلقيقة أ ّن و أ ليس كذكل؟ فال يوجد داع للقلق، 

ليهء اذلي ت هذا الّّش ذا اكن اإ  عضو حممكة العدل العليا . ، وأ نت أ درى بهوحدكأ نت  ملككدماغك  أ م ل، يثري شهوتك نظر اإ
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 يّةلالإابح  احمّدد ال أ س تطيع أ ن أ عطي تعريف أ يّن  يف حني"مقولته الّشهرية:  م١٩٦٤عام  يف قال "بوتر ستيوارت"ال مريكيّة 

ل أ يّن أ مزيّ اجلنس ّية ذا اك ناء عىل ذكلوب  "،أ راهاحني  ها، اإ  تثري غريزتك بلباس البحر البيكيينصور النّساء مشاهدة  نتاإ

 . مثل ال فالم الإابحيّة متاما مؤذية افهيي أ يض تكشهو  ؤججتو 

أ راء النّاس ف أ م ل، جنس ّية ، هل يه اإابحيّةعىل شاش تك عرضعندما حتمك عىل ما ي ال خرين أ راءينبغي أ ل تعمتد عىل 

فراز ادّلوابمني القفزات يفاإىل أ ن تنتبه  هو املهمّ  ل نّ  ،مية يف قراركق ليس لها   تعّرضك اليت تصاحب يف ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة اإ

اثرة اجلنس ّية املصطنعة. والسّ ل دماغي يّك  ما هو الّسلوك اذلي مقت به ومعل عىل تدريبؤال اذلي ل بّد أ ن تطرحه هو: الإ

 املشالكت اليت أ عاين مهنا؟ وهل بفعّل هذا يل الّسلوك اذلي تأ ثّر به دماغي سلبا وسبّب يس تجيب هبذا الّشلك؟ ما هو

 ؟عزيز ال ثر الّضاّر أ م لتو  أ قوم بتكرار هذه التّدريبات )مشاهدة الّصور عىل سبيل املثال(

ذا كنت ت  ادّلوائر  تنش يطب  ذكل سبّبت ي  أ نكن ميهل ف  ،ل نّك جتده مغراي( Facebook®) "فيس بوك"تصفّح موقع اإ

ابلّطبع. والإجابة: نعم، ؟ هذا بسلوكك الإدمان عّززت هلو  ؟ّيةنس  اجل  رئّياتمشاهدة امل الإدمان عىلفعل س تحدثة بالعصبّية امل 

اثرة، مفن املمك ااإذا معدت اإىل البحث والنّقر والتّصفّح حبث ن ذلكل أ ن يبّطئ عن صور مغرية جديدة ل ّن دماغك متعّطش لالإ

 أ نتف ،الّصفحة مبارشة مبجّرد أ ن تلمحها قغالفقمت ابإ فاحشة  جنس ّيةابلّصدفة عىل صور اإذا عرثت  يف املقابلو ،التّعايفمعلّية 

ن تعيد برجمة دماغك أ  هو  ال سايسّ  تذكّر أ ّن الهدف ،الفّص اجلهبيّي من ادّلماغوتقّوي سلطة  ،ذا التّرّصف تعّزز قّوة اإرادتكهب

 احلقيقيّة. العاطفيّة للعالقات ايصبح متحّمس حبيث

ليك هذا املثال:  ،ذاتهّد ليست يف التّعّري حبالإدمان اليت حنن معنّيون بطرهحا هنا  شلكةم  ب يف أ ّي مّما يّل أ قر اإ

 الإابحيّة: ارتياد املواقع الإدمان عىل التّعبري عن حاةل

اإىل أ خرى )ل انس  ةانظريك من صور جنس ّية بيامن تنقلوتتخّيل خيالت  ،للمواعدة عىل الإنرتنت اأ ن تتصفّح موقع -أ  

 أ م ،يرتدون الثّياب(

 أ ن تقيض بعد الّظهر مع مجع يف اندي العراة؟ -ب

 ول ،عىل التّعّري ليس اإدماان الإابحيّة ارتياد املواقع عىلالإدمان ف من الثّانية،الإدمان  ب يف التّعبري عن حاةلأ قر  ل وىل ابلّطبعا

 لنا لّخصوي.  دون حدّ  التّجديد اذلي تراه عىل الّشاشة ،نّه اإدمان عىل التّجديد املس مترّ اإ  ،ذاتهّد حّّت عىل الّسلوك اجلنيّس حب

ّبان ما تعلّ   اخلاّصة، فيقول: مه من جتربتهأ حد الش ّ
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؟ ما الهدف من جّدا عن فيديوهات لفتيات يرقصن ابلرّساويل القصرية االيوتيوب حبثموقع "ملاذا نتصفّح 

أ و جنري اتّصالت  ؟ وملاذا نتواصل عرب اكمريا احلاسوب؟ذات احملتوى اجلنيسّ  ل النّّصّيةسائاإرسال الرّ 

غراء فيه غزلونتحّدث حديثا هاتفيّة  نتخّيل اخليالت اجلنس ّية ابس مترار؟ أ و نقرأ  رواايت  وملاذا؟ واإ

مع أ ّي رغبة يف التّواصل  أ ن يكون دلينا ال دب املكشوف؟ أ و نتصفّح مواقع املواعدة عىل الإنرتنت دون

( Google®) "لجو ج" حمّرك البحثالإابحيّة يف  ممثاّلت ال فالم نبحث عن صور؟ ملاذا أ عضاهئا من

 ؟ ملاذا ...الكثري ؟ وغريهاالاجامتعيّ أ و نتصفّح مواقع التّواصل 

ّّنا  ،زيد من رغبتك ابلس متناءلّك هذه ال نشطة ت من  اادّلوائر العصبّية ذاهتا اليت تعمل جاهد يتقوّ اإ

 ،والانتصاب واجلنس، ،واملؤّخرات ،وال ثداء، ابل فاكر اجلنس ّية دماغك منشغال بقيت و  ،أ جل اإضعافها

ّّنا جتعل الإقالع عن… واحلس ناوات يالم شدّ وأ   بكثري الإابحيّة أ صعب ارتياد املواقع اإ  . ااإ

قامة عالقة عاطفيّة حقيقيّة ك ن تبحث عن زوجة أ و تتواصل مع  ّما أ ن تسعى لإ أ و افعل  ،ال صدقاءاإ

الفكرة برّمهتا أ ن تبتعد  .واخرج من البيتأ  مارس الّرايضة،  ادرس، اش تغل،: ل عالقة هل ابجلنس اشيئ

 العالقات الإنسانّية احلقيقيّة."وتدخل يف عامل  ،رة واخليالت اجلنس ّية املصطنعةعن الإاث

 

 امجلاع أ ثناء "الّريبوت" 

بني  زايدة لهيب العالقة اجلنس ّية العمل عىل أ نّ  وهو ءمن الّرجال والنّسا الكثريينهناك اعتقاد سائد يف عرف 

غري أ ّن أ ولئك اذلين يعانون من العجز اجلنيّس بسبب  ،الربود اجلنيّس دلى الّطرف ال خريساعد يف حّل مشلكة  ال زواج

لهيم تلقائيّ ارتياد املواقع الإابحيّة عىل الإنرتنت وجدوا بأ ّن التّعايف يكون أ رسع اإذا تركو   .بشلك طبيعيّ و  ،اا رغبهتم اجلنس ّية تعود اإ

وقد  ،أ ّي ضغط أ و مطالبة مبامرسة اجلنسعن  ابعيد من أ اثر الإدمانالفرصة لتتعاىف  أ دمغهتميعطوا أ ي أ ّّنم حباجة اإىل أ ن 

 :، يقولهذا ال مريف  مع من رشيكتهوجد التّفهّم وادلّ  وصف أ حد الّرجال كيف

ّية حّّت أ متكّن نس  اجل  شاهدّيل امل خت أ يّن أ جد نفيس حباجة اإىل لقد صارحهتا ب ،رائعة "اكنت فعال

ّن جمرّ  ،ّنائّيا امجلاعحّّت لو حرمت من ن أ متنع عن ذكل نتصاب، فقالت أ ّّنا تفّضل أ  من الا د معرفة اإ

 واكن ذكل ،وضوعثنا يف املمنذ أ ن حتدّ  االإابحيّة مطلقل فالم مل أ عد أ فكّر اب ،رأ هيا جعل لّك يشء أ سهل

وجّشعتين عىل أ ن  ،ل أ تناول أ ّي دواء ملعاجلة العجز اجلنيسّ عىل أ   أ يضا قد أ رّصتو قبل عّدة أ سابيع. 

 فأ ان أ نصح مبا يّل: من ويح جتربيتأ صرب حّّت أ تعاىف بشلك طبيعّي. و 

 يي أ كرب عون كلفه  زوجتك صارح

 حّّت تتحّسن ابلرّسعة اليت تراها مرحية كل اذلي حتتاجه وقتالخذ 

 ليس لها أ ّي تأ ثري يذكرف ال دوية جتنّب 

 ابعتدال، امتنع عهنا ّنائّياالإابحيّة حّّت ولو  ال فالم ل تقع يف خّف مشاهدة
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عىل  الإابحيّة ال فالماكنت تشاهد ، فقد فرتة قريبة ّّنا مّرت بتجربة مشاهبة منذأ  ء املثري للعجب الّّش و 

 حّّت وصلت اإىل مرحةل مل تعد تثريها اإل العالقات بني النّساء، رمغ أ ّّنا ليست حساقيّة ،بكرثة الإنرتنت

ّرت يه وذلكل فقد م، الإابحيّة وامتنعت بعدها عن مشاهدة ال فالم ول متيل اإىل هذا الّسلوك أ بدا،

كنت أ عاين عي ومشلكيت اليت ل ّّنا تفهّمت وض ساعدان كثرياوهذا  ،من قبل ال خرى بتجربة الإقالع

 مهنا.

وشعرت أ ان بأ يّن عاجز وعدمي  ،الثّقة ابلنّفسبعدم  شعورأ حياان  متلّكها ،عصيبةت بنا ابلّطبع أ اّيم مرّ 

عادت يل  يف الهّنايةو .الهّناية خرجنا من التّجربة أ قوىويف  ،ا كنّا نتحاور ونتناقش يف ال مرولكنّ  ،الفائدة

 ،كبرية اإىل ال مام ابلنّس بة يل خطوةواكنت هذه  ،املايضال س بوع  بشلك طبيعيّ  ةاجلنس يّ  أ حاسييس

 جتربة جديدة ورائعة."و 

 

يفتح كل أ و  ،التّأ ثري املطاِرد مثالك ن تعاين من حاةل  العصبّية-ارتداديّة يف الكميياءسبّب كل موجات ي  امجلاع اإذا اكن

اقترص و  ،يف املس تقبل فال فضل أ ن متتنع عن امجلاع ،ةحيّ لإابلمواقع ال املفرط الارتياد انتاكسة يتبعها جوةل منيف  الباب لتدخل

حّّت ترجع كل حساسيّتك  النّفس ّية حول هذا املوضوع غوطاتابتعد عن لّك الضّ  .عىل املداعبات الّرقيقة نشاطك اجلنيسّ  يف

 تتعّجل من أ ن ،املرشق املس تقبلتطلّع اإىل لكّك أ مل و و  وتصربتنع مت  أ ن ن احلمكةمف ،لمتعة ويتحّسن أ داؤك بشلك طبيعيّ ل 

 .اطاقتك اجلنس ّية متام وتستنفد

"، وأ ل جتهتد يف بطةل الإابحيّة"طلب من رشيكتك أ ل تتقمص دور ت من الرّضورّي أ نيف بعض ال حيان س يكون 

اثرتك قبل أ ن تكون مس تعدّ  ل أ ّنّ  ،اميكن أ ن تشعل الّرغبة اجلنس ّية أ نيّ ّجودا كهذه فبالّرمغ من أ ّن  ،ذلكل احماوةل اإ ا عىل املدى اإ

عندها و  ،تعود اإىل طبيعتك الّرجولّية اجلّذابةعندما تتعاىف متاما سوف و  ،وتطيل أ مد "الّريبوت" التّعايف رقلالّطويل ميكن أ ن تع

 .أ ّن الانتظار اكن جمداي اوس تجد ام،ض لّك ما فاتكيتعو  ستمتكّنا من

الاس متتاع بعالقيت أ يّن لن أ متكّن من  واقتنعت ،كنت قد استسلمت لعجزيفقط،  معدودة أ سابيعقبل "

يل لقد رجعت  ،اجدّ  امع رشيكيت وقد بدا ال مر طبيعيّ  قضيت وقتا ممتعاالبارحة لكين و  ،اأ بد الّزوجيّة

وأ شعر أ ّن هناك املزيد من التّحّسن يف  ،اإىل سابق عهدها وعادت الّرغبة اجلنس ّية ،ال حاسيس

 املس تقبل."

 

 اإىل ال بد ذويقالإابحيّة غرّيت ال فالم هل 

 ّ ذا كنت تعتقد بأ ن  ،تفّضلها عىل غريها اليت جتدها مغرية أ و اجلنس ّية املامرسات أ ناط يف أ و رأ ي ليس كل خيار كاإ
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ذا كنت مؤمناو  عن حقيقة ميوكل ورغباتك فعلّيا عرّب الإابحيّة ي اليت تعرضها ال فالم  ما تفّضهل من ال ناط واملامرساتبأ نّ  اإ

ّ مفن امل ،اجلنس ّية بأ نّك تتخىّل  عن مشاهدهتا تّوقّفال  ل نّك ستشعر عند جناح "الّريبوت"،عقبة رئيسة يف طريق  ك تضعمكن أ ن

 احملفّزات عىل تتعّرف لننّك ذكل متاما، ل   غريابلّطبع  لإش باع اجلنيّس. واحلقيقةاب ال مل الوحيد اذلي يوفّر كلاملصدر عن 

عندما تتخىّل عن مشاهدة ال فالم الإابحيّة، مفن اجلائز  اإل يوكل ورغباتك اجلنس ّية احلقيقيّةفعل عن م لاباليت تعرّب  واملثريات

لهيا عىل الّشاشة ما جيذبك اليومأ ّن   .لإابحيّةا حبمك عرضها علىى املواقع فقط يه مغرايت سطحّية اجنذبت اإ

من  صيالأ   اوليست جزء ،يه ابلّطبع مغرايت سطحّية من "الّريبوت"املغرايت اليت تفقد أ ثرها يف الّشهور ال وىل 

من خملّفات عادة ارتياد املواقع الإابحيّة  قد تكون الفرتةيف هذه  تش تّد عليك قد اإل أ ّن الّرغبة امللّحة اليت ،اجلنس ّيةميوكل 

ّبان: ،أ ن ختدعك من املمكنو  ،وذكرايهتا  يقول أ حد الش ّ

اي  ،من قبل أ به بهمل أ كن  الإابحيّة من ال فالم جديد نوعاإىل  بدأ ت أ جنذب م٢٠١١"يف صيف عام 

لهيي عندما أ شاهد هذا  ةكنت أ شعر ابلّسعادة امجّلة واحلاسو  ،ادّلوابمني يف دماغي زايدةشعر بأ  كنت  ،اإ

ومل أ متكّن  ة مّما مىض بكثري،داسع رصت أ قلّ ومنذ ذكل الوقت  ،واكن جسمي يرتعش ،ال فالم النّوع من

 من العودة اإىل طبيعيت."

 

 ،فيمل اإابيّح أ ّول مّرة مشاهدة عندبني الإاثرة اليت شعروا هبا  ونقارني ماعند ابحلرية الإابحيّة مراتدو املواقع يصاب

 همرص ح يدفعهمو  ،الحق الفيملعند مشاهدة نفس  عور ابلإش باع اجلنيسّ الشّ  عدمو  ّنائّيا الاس تجابةم اعدضعف أ و حّّت انبني و 

 اليت تعرض الإابحيّةال فالم  من اطأ نمشاهدة اإىل سلسةل من التّصعيد حنو  عىل الوصول اإىل نفس املس توى من الهّتّيج والإاثرة

 .حفشاأ كرث جرأ ة و  ممارسات

اليت تعرضها  اجلنس ّية املامرسات ، وأ ّن هذا هو السبب اذلي جعلميوهلم اجلنس ّية قد تغرّيت أ نّ  بعضال  وقد يظنّ 

 حماولت مس متيتة بذل تدفع هذه ال فاكر ببعضهم اإىل أ حياان، و ديدةاجل فالمال  بيامن جتذهبم  علهيم تفقد تأ ثريها القدمية ال فالم

يس متّرون يف و يات واملامرسات اجلنس ّية الغريبة، ة من الّسلوك أ ناط خمتلف مبشاهدة ، فيقومونلتّأ كّد من حقيقة ميوهلم اجلنس ّيةل 

غراء هلمعىل أ مل أ ن يكتشفوا  ،الاس متناء بشلك جنوينّ ارسة مم اثرة واإ هذه الّرغبة القهريّة و  ،أ ّي من هذه املامرسات أ كرث اإ

ضطراب الوسواس اب الإصابة اإىل أ و ،الإدمان مرحةل اإىل يف ّناية املطاف ابلبعض ؤديت للتّأ كّد من امليول اجلنس ّية احلقيقيّة
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 .يشء عن حقيقة ميوهلم اجلنس ّيةيتّضح هلم  دون أ ن، القهري

املامرسات الإابحيّة اليت  أ ن يطّبقوا همبعض  اولحيوالإش باع اجلنيس  بحث عن الاكتفاءمحلهتم اجلاّدة يف ال  يف خضمّ و

 .احلقيقيّة يف عالقاهتم العاطفيّة -عىل غرابهتا- جيدوّنا مغرية

 املرئّيات"مشاهدة عاملاستبعاد  هو لّك هذه احلالتيف  به أ ن نقوم معل ينبغي أ ّول بأ نّ  قتيضي  املنطق العقّلّ و 

العامل استبعاد و  ،حة وليس حباجة اإىل الاختبارفادّلماغ حباجة اإىل الّرا ،لهذا التّغيري وهذه الوساوس حممتل بمكسبّ  "ةنس يّ جل ا

نس ّية املصطنعة مبا يف ذكل الامتناع ومصادر الإاثرة اجل  الإابحيّة املرئّيات لّك أ نواع مشاهدة يكون ابلإقالع عناملسبّب احملمتل 

 لبضع شهور. اجلنس ّيةعن لّك اخليالت 

 والإش باع من أ ن تقنعك أ عراض الانسحاب أ و حاةل املوت الرّسيرّي بأ ّن لّك ما حتتاجه حّّت تشعر ابلكتفاء راحذو 

يقّي لن يأ تيك اإل ّن الاكتفاء احلق ل   ،غرابة وحفشاأ كرث جرأ ة و  ممارسات، و الإابحيّة ال فالم نوع جديد منمشاهدة اجلنيّس هو 

لكنّه و يؤّجج الّرغبة بتكرار الّسلوك  الإدمانف ،اذلي تسري به ال نلالجّتاه  يف الاجّتاه املعاكس عندما تسريأ ّي ، بتوازن دماغك

 :فيقول تهأ عضاء املنتدايت بتجرب  أ حد شاركناوي  ،الّشعور ابلكتفاء اأ بد نحكل مي 

ل الّشعور ابملتعةقادر عىل غري رصت الإابحيّة مشاهدة ال فالم بسبب " ذا  اإ هيّن ذيف  اس تحرضتاإ

املتطّرفة مع و لقد جّربت الكثري من املامرسات الفاحشة  ،الفحش شديدة خيالت ملامرسات جنس ّية

 مغراي علوهمّما يف ءيشأ ّي أ جد  ملف ،أ خرج مس تاء اوكنت دامئ ،املتحّولني جنس ّيابعض مع ، و مومسات

  مشاهدهتااليت اعتدت عىلة نس يّ اجل  شاهدختّيل امل و  الّشديد الرّتكزي أ ن اإىل أ حتاج نتك و  أ و مثريا،

اثرةحّت  اإىل تصّور  معنّي  لحظت أ ّن ذهين اكن ينتقل من تصّور سلوك جنيسّ و ،شهويت أ متكّن من اإ

فّح املواقع اإىل أ خر أ ثناء تص ملومبعّدل يوازي رسعة تنقّّل من في ،سلوك جنيّس أ خر لّك بضع دقائق

 الإابحيّة يف البيت.

 يف رمغ أ يّن ، ثريينت  مغريةحس ناء امرأ ة رؤية  كنتمل  ابس مترار الإابحيّةشاهد ال فالم عندما كنت أ  

اإىل سابق  "الّريبوت"بعد  تدوع ،ء أ خرأ كرث من أ ّي يشأ جعب ابلفتيات امجليالت  تنك  املايض

 ،وهو شعور رائع واس تثنايئّ  ،قيقّي بينناح ابط ر  بوجود امرأ يت أ شعرعندما أ تواصل مع اليوم و ، عهدي

 ."اجلنس ية املصطنعة ل ماكن فيه لإحقام اخليالتو

 

ّبان مع مليول اجلنس ّية عىل أ ّن ا ربهنت اجلنس ّية املتوفّرة عىل الإنرتنت يف الوقت احلارض الإابحيّة جتارب هؤلء الش ّ

ّبان شاهدي عندما  ،مّما كنّا نعتقد أ كرث للتّغيريوقابةل طّيعة  عند الإنسان  التّحفزي عايل اجلنيسّ  ذات احملتوى ال فالم هؤلء الش ّ
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ماكّنيصبح  ،اليت تعّج هبا املواقع الإابحيّةو  ارق للّطبيعةخبشلك  يظلّوا أ ن و  ،الّشديد من الهّتّيج اجلنيسّ  اإىل حاةليصلوا أ ن  مابإ

تصبح املواّد الإابحيّة اليت اكنت ، اإىل تبدّل الإحساس الك املفرطوعندما يؤّدي الاس هت ،احلاةل من الهّتّيج ملّدة ساعات عىل هذه

جأ  ادّلماغ اإىل زايدة ادّلوابمني عن طريق التّجديد لي ، وذلكلجتدي نفعا تعود ول ،مغرية ومرغوبة يف البداية عدمية التّأ ثري

يف أ ذواقهم وميوهلم ومن هنا حيدث التّغيري  ،اخل… مترار يف البحث والرّتقّب والاس   ،ةذّ اّد احملّرمة والشّ املوامشاهدة و  ،والّصدمة

 .اجلنس ّية

 ،اويكون الرّتابط معيق ،ورسوخا أ كرث دميومة العصبّية يف ادّلماغ التّطّور والنّمّو يكون تسجيل الّروابط س ينّ ويف 

مع لّك مّرة  اوتزداد قّوة ورسوخ ،لها وزّناويكون  ،ةكر ااذلّ حتفظ يف  يف مرحةل البلوغ اجلنس ّيةّشهوة ال ؤّجج يت تال املثرياتلّك و 

 حتدث فهيا الإاثرة.

فالم ال املراهقني مشاهدة اإنّ   ،يف أ عىل مس توايت الدّلونة أ دمغهتم فيه كونت يف الوقت اذلي بهنم ورشاهة لإابحيّةل 

ابرتياد تبنّي ال حباث أ نّه لكّام بدأ  الّشخص و  ،بشلك رسيع ومفاجئ اجلنس ّية همأ ذواق و  ميوهلم يف  التّحّول اإىل ؤّدييكن أ ن مي

منحرفة مثل أ فالم اجلنس مع احليواانت تعرض ممارسات  االإابحيّة يف سّن أ صغر، لكاّم اكن الاحامتل أ كرب أ ن يشاهد أ فالم املواقع

أ غلهبم و ٪ من املشاركني )٦٣، وافق م٢٠١٢عام  ل عضائه "وفابريديت ن"أ جراه موقع  غري رمسيّ  ويف اس تفتاءأ و مع ال طفال. 

 التّغيري، نصف املشاركني اكن قلقا بسبب ذكل ،واحنرافا بشلك مضطرد" حفشاأ ّن "أ ذوايق اجلنس ّية صارت أ كرث من اليافعني( ب

 والنّصف ال خر مل يلق هل ابل.

 أ ذكّرمكو  ،سطحّية الإابحيّة عادة ما تكون اهدة ال فالممش ّن امليول والّرغبات اجلنس ّية املكتس بة بسببفاإ  ورمغ ذكل

 لحظوا ،لبضعة أ شهر ّيةنس  اجل  املشاهد املس توحاة مناخليالت  اس تحضار عنامتنعوا و  هتاتوقّفوا عن مشاهدبأ ّن الكثريين مّمن 

 ابلتّدرجي. تاليش أ ذواقهم اجلنس ّية املنحرفةامضحالل و 

 الّرغبة امللّحة الرّشيرة 

 ضع "الّريبوت"تبدأ   تقّرر أ ن عندماو  وتش تّد عليك، املثايّل للتّعامل مع الّرغبة امللّحة هو قبل أ ن تباغتكالوقت 

ّبان ، كام فعل هؤلءللتّعامل معها خططا امس بق  :الش ّ

ذا مل تمتكّن من ملء وقتك بأ نشطة مفيدة يف ال اّيم و  ،أ قّل وقت ممكن زنليف امل قيض"حاول أ ن ت اإ
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جمّرد اإّن . أ و حّّت اإىل املتزّنه واقرأ  كتااب ،أ و حانوت بيع الكتب ،اإىل املكتبة العاّمةال وىل، اذهب 

الاس متناء فيه س يكون أ كرب عون كل يف ختّطي  ممارسة خروجك من البيت أ و املاكن اذلي اعتدت عىل

 وما يصاحهبا من نوابت أ عراض الانسحاب." "الّريبوت"، من ال اّيم الّصعبة ال وىل

 

قالع عن مشاهدة ضع قامئة بلّك ال س باب اليت دفعتك لو ابدأ  ب تك الّرغبة اإىل هذه القامئة لكّام دامه  ارجعو  ،املرئّيات اجلنس ّيةالإ

 ،للّرغبة امللّحة استسلمتو  ضعفت فهيا كيف س يكون حاكل اإذا صفتو  ،دك أ كرث أ ن تكتب لنفسك رساةلفيوقد ي  ،امللّحة

 ، يقول:هذا الّشاّب  ما فعهلابلّضبط  اوهذ ،واقرأ  الّرساةل لكاّم دعت احلاجة

ماكن ن يكونل عندهاو  ،ة والتّأ رحج عىل احلافّةالإابحيّ  ال فالم تبدأ  مبشاهدةسوف "  ،العودة للوراء كابإ

 ،اشديدة جدّ  تكون الإاثرةلن ينهتيي ال مر. يف الغالب اإىل أ ن  وهكذا ...مّث أ كرث قليال ...ستشاهد أ كرث

ماكين  "تقول لنفسك: س  و  ،أ كرث من أ ّي يشء أ خرر ابلرتياح ولكنّك ستشع ال ن أ ن أ عود اإىل معّل، ابإ

 .لّك هذا احلرمان" حرم نفيسأ  ل ن وليس هناك معىن  ،ل أ شعر ابخلزي أ و العار ،اجدّ  امل يكن ذكل سيّئ

 وك ّن شيئا مل حيدث. الوضع طبيعّيا سيبدو ،وعندما جتلس لتمّت أ عامكل

مّث يتطّور  ،كري فكتوبضبابّية يف  ،اقةيف مس توى الطّ  مفاجئ هببوطيف غضون ساعة، سوف تشعر و

ولكنّه اس تجابة طبيعّية لخنفاض  ،احلرص النّفيّس ليس نتيجة لالس متناءو  ،احلرص النّفيسّ  زايدة احلال اإىل

 ،يّئةسّ ال فاكر ال   تراودكومل  ،ومل يؤنّبك أ و يوخّبك أ حدحيدث كل أ ّي يشء يّسء، مس توى الّطاقة. مل 

وليس  ،تشعر بأ نّك متوعّك قليال بدأ ت وال ن ،ولّك يشء اكن عىل ما يرام قبل ساعة واحدة فقط

ماكنك أ ن تركّز يف معكل أ ن  فلّك ما توّد أ ن تفعهل هو ،لإمتام أ ّي معل اتمتىّن لو مل تكن مضطر و  ،ابإ

 .فقط التّلفاز برامج جتلس وتشاهد

جناز أ عامكل ذكل اليوم هذا رّبر تو  ،عذر متاح لتدافع عن نفسك خدم لكّ وسوف تس ت ،لن تمتكّن من اإ

مك من ال عامل س يكون  ، وما عدت تعرفال ن حتت رمحة عوامل خارجيّةصار ذهنك وفكرك التّسويف. 

مّث تنتابك حاةل من  ،وعس تواجه عقبات من أ ّي ن اإن كنت وأ   ،ماكنك أ ن تنجز يف اليوم التّايلابإ 

ول ترغب  ،احّّت ل يزيد ال مر سوء أ خر غب ابلخنراط يف أ ّي معلار  غري دماغكويصبح  ،الاكتئاب

نسان  حيهنا أ نّك لن تستسمل لشهوتك مّرة أ خرى." سموتق  ،عىل نفسه ادماغك صار منغلقف ،بلقاء أ ّي اإ

 

 املرئّيات اجلنس ّيةملشاهدة  بديلك  قوم هباقامئة ابل نشطة اليت ميكن أ ن ت ضع ،الإقالعال س باب اليت دفعتك ل وبعد أ ن حتّدد

 :أ حدمهيقول ، (Xطريقة العالمة احلراء ) مواّجة بتعملّ ليس تعّدون ل بعض النّاس ،حني تدامهك الّرغبة امللّحة

تصّور أ   رغام عيّن  عندما تدامهين اخليالتو  ،منذ أ ربعة أ سابيع اّية ّنائيّ نس  اجل  املشاهد "توقّفت عن ختّيل

ذا اس متّرت اخليالتّيل سامع صوت س ّيارة الإسعاف. وأ خت  ،ها( محراء كبرية فوق Xعالمة )  ضايقيتمب واإ
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تصبح هذه  ، وسوفأ ن تفعل ذكل فور بدء اخليالت مبارشة املهمّ و ها. ري فجقوم بتأ يّن أ  يف ذهين ر أ تصوّ 

 مع الوقت."لّطريقة أ كرث تلقائّية بتكرارها ا

 

ماكنك أ ن لسبب أ و ل خر تفعهل مفيدا اذا مل جتد شيئواإ  هذه الّرغبة "ك: قل لنفس ،اتنتظر دون أ ن تفعل شيئ، ابإ

 ،ول أ ريدها ،لهذه الهواجس، مل أ س تدعها أ ان لست ملاك ،ولكن ليس لها سلطان عّلّ  حتسب،امللّحة قد دامهتين من حيث ل أ  

احلقيقة أ ّن لّك و  ،ملّدة من الّزمن، وتغيب عنك ادون أ ن ترتك أ ثر  عادة ما تتالىش ال فاكرو  "أ ن أ س تجيب لها. اولست مضطرّ 

يرة الّرغبة امللّحة مقاومةفاإذا متكّنت من  ، الهّناية، عادة بعد ربع ساعةالّرغبات امللّحة تتالىش يف  ،ملّدة ربع ساعة فقط الرّشّ

ماكنك أ ن تتجاوز لّك حمنةس يكون ف   :بقوهل وقد عرّب عن ذكل هذا الّرجل ،ابإ

، س تكون يف الّطريق بعد فرتة قصرية تتالىش اا دامئوأ ّنّ  ،"عندما تدرك بأ نّك أ كرب من رغبتك امللّحة

قالع . يف حماوليت الّسابقةاجلنس ّية الإابحيّةبراثن الفعّّل لتخليص نفسك من  أ ستسمل  اكنت دامئ لالإ

يرة، ولكن عندما تغلّبت علهيا يف الهّناية أ دركت أ يّن قادر عىل التّغلّب عىل أ ّي رغبة  للّرغبة امللّحة الرّشّ

يرة  ،رى. يف تكل اللّحظة اليت تشعر فهيا أ نّك يف أ ضعف حالتكملّحة أ خ واّن الّرغبة امللّحة الرّشّ

 عاانةامل هفاإّن الوجه ال خر لهذ ،وتظّل قوايّ  ،ستتغلّب عليك، هذه يه اللّحظة اليت حتتاج أ ن تصمد فهيا

 ورسّ  ،عىل لّك شهواتكماكنك أ ن تتغلّب ابإ  أ نّ  عندها تدركس   ،هياهو جناحك وتأ لّقك عندما تتغلّب عل

 ."اوتظّل مثابر  ،بيوم ايوم حياتك هو أ ن تعيش يف هذه املهّمة النّجاح

 

 للبعض: اإرشادات وطرق بس يطة اكنت عوان اوهنا أ يض

حيّة ل نّه حباجة ماّسة الإابمشاهدة ال فالم أ ن يرّبر كل  س يحاولدماغك ف ،"ل تناقش الوضع يف ذهنك

ن أ  و  ،هذه ال فاكر عندما تراودك وجود اإىل تنتبهأ ن عليك ولكن  ،جتادل دماغكل ّم هنا أ  هامل من و  ،لها

جابة واحضيجت   .""ل"بلكمة واحدة:  وحامسة ةب اإ

*    *    * 

فيف ال مل النّاجت يف خت  اوهذا يساعد أ يض ،رّش املاء البارد عىل القضيب ل تغلّب عىل الّرغبة امللّحةقوم ب"أ  

 عن الاحتقان."

*    *    * 

حّّت  -واجلزء العلوّي من جسمي درصّ الاإىل -"أ حاول أ ن أ ركّز عىل نقل طاقيت اجلنس ّية اإىل ال عىل 

 مينحينو  ،يرحيين من احلاجة اإىل الاس متناء وهذا ،أ عضايئ التّناسلّيةأ خفّف الّضغط اذلي أ شعر به يف 

ماكين أ ن أ هدم مزنل عندها أ شعر "،العمل ءعىل أ متّ الاس تعداد لبد"وابيّن  ،ابلقّوة اإحساسا بيدّي  أ ّن ابإ

 هذا الّشعور." رحيينوي ،لو أ ردت
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*    *    * 

أ و  ،"خريةوس تكون ال   ،فقط واحدة سأ فعلها مّرة" :"هل ختلق لنفسك ال عذار مّرة بعد أ خرى مثل

 .""لن أ فعلها ابذّلات اليوم"هبذه:  استبدل ال عذار الواهية؟ "هذه يه أ خر مّرة"

*    *    * 

يف  ايار متواجدذكل اخل اإذا مل يكن  طويةل ةلفرت  الإابحيّة مشاهدة ال فالم دونالعيش "ستمتكّن من 

مك يف رصاع . ل تقض أ ايّ اانس أ مرها لكّيّ  ،غري موجودة اجلنس ّية ياتك وك ّن الإابحيّةعش ح  ،حياتك

 شاهدحّّت ولو مل ت  ما يرام عىلولكن اقتنع بأ نّك س تكون  ،ل حتاول حماولت ايئسةو ،مع الّرغبة امللّحة

 ّية مّرة أ خرى بقيّة حياتك."نس  اجل  املرئّيات

 

يطرة، اقفل ّجازك وفكّر قبل أ ن تفعل أ ن عىل وشك الّرغبة امللّحة وتشعر أ نّك ش تّد عليكعندما ت  أ ّي  تفقد الس ّ

وهذه يه  قرارك، نتاجئل  نياتمّ سوف تفعل ذكل بوعي وعمل  ،لّرغبة امللّحةضغط اأ ن تس تجيب ل بعدهالو قّررت  حّّت و  ،يشء

 ابجّتاه تغيري الّسلوك. ال وىل طوةاخل

ل هيّمين لو أ نّك صفّرت  ،ال تستسمل أ بدهو أ   مّه يشء تفعهل عىل الإطالقفاإّن أ   املطاف اية"يف ّن

ّّت ل تس هتني بأ ّي ّجد، حفو ،ملّدة شهر أ و شهرينأ نّك بقيت عىل هذا احلال  و، أ  العّداد مّرة لّك يومني

 ال فالم فهو يعين أ نّك قلّلت مشاهدة "الّريبوت" حماوةل ما متكّنت من حتقيقه يف أ فضللو اكن هذا 

لهام عليه نتالإابحيّة مبقدار النّصف مّعا ك  يه قّصة شاّب  ،ايف الّسابق. من أ كرث القصص اليت مسعهتا اإ

ابلتّامم والكامل بعد ثالث  ايوم عرش مخسةالإابحيّة ملّدة  ال فالم من الامتناع عن مشاهدة امتكّن أ خري 

وفائدته لس تقامة  "الّريبوت" أ مهّيةب مقتنع من احملاوةل. طاملا أ نّك تس متّر ابحملاوةل ل نّك اكمةل س نوات

ّّنا ،، فلن تفشلحياتك ، االعصبّية يف دماغك اإىل طبيعهت تعيد ترتيب الّروابطوس   ،فقط مسأ ةل وقت اإ

 ."يتكحرّ ، وتس تعيد من براثن الإدمان وتتخلّص

 

 ال س ئةل الّشائعة

 "الّريبوت"؟ أ كون قد جنحت يف أ حتاج حّّت مك من الوقت 

تاج اإىل س تني حي  "الّريبوت"بأ ّن  قولت "دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة"مع موقع لها روابط الكثري املواقع واملنتدايت اليت 

 ،ل يقرتح أ ّي فرتة زمنّية أ و عدد من ال اّيم "ماغك حتت تأ ثري الإابحيّةد"اإل أ ّن موقع  ،اخل… أ و مثان أ سابيع اأ و تسعني يوم ايوم

 والكيفيّة اليت يس تجيب هبا دماغك ،يعمتد عىل حّدة املشالكت اليت تعاين مهنا حّّت تتعاىف وذكل ل ّن الوقت اذلي حتتاجه



178 

 

يف  مذكورة جتدهاالفرتات الّزمنّية اليت وس تالحظ بأ ّن عىل أ هدافك الّشخصيّة. أ يضا يعمتد و  ّية،املرئّيات اجلنس   شاهدةعند م 

 ا يعاين مهنيتالوال عراض  ،خمتلفة ال ّن ال دمغة أ يضوذكل  ول ختضع ل ّي قاعدة، ،اعضاء خمتلفة جدّ ت ومشاراكت ال  ترصحيا

 .عىل العالج أ حياان ةكون عصيّ ت ميكن أ ن ضعف الانتصاب أ و التّأ ّخر يف القذفمثل  بعض الّرجال

 يف دماغك وما اذلي اس تحدث ،رحةل اس تكشافيّة يك تعرف ما اذلي ميثّل طبيعتك ال صيةل عىل أ نّه "ابلّريبوت"كّر ف

 ،أ و الّرغبة اجلنس ّية اجلاحمة ،أ و القلق الاجامتعيّ  ،سواء أ اكن ذكل العجز اجلنيّس بلك أ شاكهل ،الإابحيّة مشاهدة ال فالم بسبب

املرئّيات  شاهدةم  مبجّرد أ ن تفهم بوضوح كيف تؤثّر عليكو أ و أ ّي يشء أ خر.  ،أ و الاكتئاب ،اضطراب نقص الانتباهأ و 

ماكنك أ ن توّجه ،ّيةاجلنس    سفينتك اإىل بّر النّجاة.  وتوصل يف الاجّتاه الّصحيح، ادّلفة س يكون ابإ

 "الّريبوت"؟أ ثناء  امجلاع متناع عنيتوّجب عّّل الاهل 

بعض النّاس جيدون أ ّن الامتناع املؤقّت عن الإاثرة اجلنس ّية يعطي دماغهم الّراحة اليت  ،كل اخليار يف هذا ال مر

ذا مع امجلاع أ و بدونه ة مّجةدفائ الهاللّمسات العاطفيّة احلنونة  جرعة يوميّة من ابملقابل، فاإنّ وويرسّع التّعايف.  ،حيتاّجا . اإ

، من جديد وازنتّ ال  انفقدس و نتاكالا يؤّدي اإىل ميكن ذكل وأ نّ  "،ملطاِردأ ثري االتّ "بأ نّك تعاين من أ عراض  بعد امجلاع أ حسست

فائدة العالقة العاطفيّة  ذكل س مينحكو  ،والاقتصار عىل املداعبة اخلفيفة من الّزمن، فال فضل كل الابتعاد عن امجلاع لفرتة

"الّريبوت"،  طال فهيا أ مدبعض احلالت اليت  املقابل فاإنّ  يفوة. كثّفبيامن يعطي دماغك راحة من الإاثرة اجلنس ّية امل  ،ادّلافئة

عودة رغبهتم  يفساعد اكن مفيدا هلم و  أ ّن امجلاعب رّصح عدد مهنم ،للتّعايف طويال ازمن اذلين خاضوا التّجربة شخاصال  واحتاج 

ذا كنت تعتقد  لكنو جلنس ّية املفقودة اإىل طبيعهتا. ا فقد  ،ّيةاملرئّيات اجلنس   شاهدةم  أ نّك تعاين من ضعف الانتصاب بسببباإ

عندما تكون بصحبة  اامجلاع حّّت تشعر بأ ّن الانتصاب حيدث تلقائيّ  ممارسة ل حتمل نفسك عىليكون من ال فضل كل أ  

 .امرأ تك

 "الّريبوت"؟أ ثناء  الاس متناءالامتناع عن هل يتوّجب عّّل 

 اخليالت جامح وتكبح ،ّيةاملرئّيات اجلنس   شاهدةم أ ن تتوقّف عن  يف البدايةعليك  ،ابلرّضورة  يتوّجب عليك ذكلل

ويعترب  .الإابحيّةللمواقع بدائل  اليت ميكن أ ن يراها دماغك عىل أ ّّنا ارتياد لّك املواقع عنومتتنع  ،الإابحيّة املس توحاة من املشاهد

زادوا عىل ذكل  لو بشلك أ فضل تتحّسن حالهتمفاإّن  ولكن ابلنّس بة ل خرين ،لبعضا عند اكف ليس تعيد ادّلماغ توازنه ذكل
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عصبّية املس تحدثة ط ادّلوائر ال ينش  ت  قادر عىلحفّز قوّي مك أ حياان يعمل الس متناءف ،الاس متناء لفرتة من الّزمن الامتناع عن

 الإدمان. بسبب

الإابحيّة وأ قترص عىل الاس متناء، ل ياكد مييض زمن  مشاهدة ال فالم أ قلع عنأ ن بنفيس  حّدثت"لكّام 

ولكّن  ،ذكرايت من احلياة الواقعّية ابسرتجاع. يف البداية أ بدأ  اجدّ  طويل حّّت يصبح الاس متناء مماّل 

ىل  ذكل ويقودين ،ّية وخيالت غري واقعّيةجنس   شاهديلبث أ ن حيّولها اإىل خيالت من م دماغي ل  اإ

 واقع الإابحيّةاملومبارشة بعدها اإىل تصفّح  ،اإىل مشاهدة الّصور املغرية مثّ  ،قراءة ال دب املكشوف

 الفحش." املدقعة يف اجلنس ّية فالمال  ومشاهدة 

 

عن  ةمؤقّتلفرتة أ ّّنم حباجة اإىل الامتناع عدم القدرة عىل الانتصاب و  العجز اجلنيسّ  من ونيعان اذلينغالبّية الّرجال  يقرّ و 

عادة ما  ،عاين من مرض ماي الّشخص اذلي ، فاإنّ وهذا منطق مقبول .وعن لّك ما يوصلهم اإىل هّزة امجلاع والقذف ،الاس متناء

 رجهل عظامكرس  -عىل سبيل املثال- تعّمدفي حني أ ّن أ حدان ل ي ف ،ملرضا أ س بابكون حباجة اإىل أ كرث من جمّرد التّخلّص من ي

س تعمل ، بل ن املّش تنع عن اس تعاملها يفن و  ،قوم بتجبريهانسوف ف  ،ل ّي سبب لجرّ الولكن اإذا كرست  ،بتحميلها ثقال زائدا

 ويف حني أ نّك ،ّيةاملرئّيات اجلنس   شاهدةم  ذلي تسبّبهنفس املبدأ  يرسي عىل الّضعف اجلنيّس او العاّكزات طيةل فرتة النّقاهة. 

هّتّيج عن ال  ايّك يتعاىف بعيد اكفيا من الّراحة احتتاج اإىل أ ن تعطي دماغك وقت ك ابلتّأ كيدنولك  ،ل حتتاج اإىل اجلبرية يف هذه احلاةل

 .اجلنيّس الّشديد

 أ ثناء "الّريبوت"، الانتصاب التّلقايئّ  عىل القدرةاإىل  بعد مل تصلو كنت تعاين من العجز اجلنيّس، اإذامالحظة: 

جبار نفسك عىل الاس متناء ابس تحضار   .ساعدةم  أ خرى عواملأ ّي أ و  اجلنس ّية اخليالتيتوّجب عليك أ ن متتنع عن اإ

 تعافيت وعدت اإىل طبيعيت؟ قد كيف أ عرف أ يّن 

جابة  ل توجد ابلتّأ كيد ولكن هناك  ،خرخشص ل  ختتلف من "الّريبوت" ل ّن أ هداف  ،ؤالهذا السّ ل  أ و مبّسطة سهةلاإ

للمامرسات  عودة الانتصاب التّلقايّئ والّرغبة اجلنس ّية الّطبيعّية، تاليش امليول والّرغبات اجلنس ّية :، ومهناةتوقّعمل بعض ال هداف ا

، القدرة عىل وق اجلنيّس اإىل طبيعتهعودة اذلّ و ، ّيةاملرئّيات اجلنس  مشاهدة بسبب  الغريبة والغري مأ لوفة اليت اس تحدثت فقط

 .وهكذا دواليك ، ...التّحمّك ابلّرغبة امللّحة

 صريةحيقّق ال هداف ق حّّت بعد أ ن ،ّطويلعىل املدى الحّسن يف التّ  اليافع من غري املستبعد أ ن يس متّر الّشاّب و 
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 :اليت تدل عىل هذا التّحّسن هناك بعض العالمات املشّجعةو  ،بنجاح "الّريبوت" جتربة ييهن ي املدى، و 

 وجاذبّية. وتراهّن يف عينيك أ كرث جامل ،أ ن تشعر برغبة يف التّواصل مع مرحّشات للّزواج -

 بشلك متكّرر.و  ،وجود الانتصاب التّلقايّئ )أ و اجلزيّئ( عندما تستيقظ يف الّصباح -

 بعد امجلاع. "التّأ ثري املطاِرد"مل تعد تشعر بأ عراض  -

ن مع املامرسة ولك ،قد تعاين من القذف الرّسيع أ و التّأ ّخر يف القذف يف البدايةمالحظة: تشعر بروعة امجلاع ) -

 سوف يتحّسن أ داؤك(

  يف ممارسة اجلنس شّدة الّرغبة من وقت ل خر، وبتفاوت اجلنس ّية أ حاسيسك يفبتقلّبات تشعر  -

ّبان:  يقول أ حد الش ّ

 يل أ حاسييس تعودمثّ  ،ملّدة س تّة أ شهر ، وقد يس متّر ذكلمن حني ل خر متاما ة"كنت أ فقد رغبيت اجلنس يّ 

 ."النّساء صور الإابحيّة أ و التّحديق يف ل فالمرغبيت يف مشاهدة ااختفت متاما وقد  قّوة.وب

 

املرئّيات  شاهدةم عادة  ملعاجلة العجز اجلنيّس اذلي س ّببته "الّريبوت"أ ّن الّرجال اذلين خيوضون جتربة  اأ يض روفعمن املو 

 ة.حّصهتم وعافيهتم اجلنس يّ س تعادة يس تعملون قدرهتم عىل الانتصاب مكعيار ل ّيةاجلنس  

 ة وحسب؟جاحمما أ عاين منه هو جمّرد رغبة جنس ّية  جلّ أ ّن  ابلفعل، أ م مشلكة اإذا ما اكن عندي كيف أ تأ كّد

التّغرّيات  وراقب ،الإابحيّة س توحاة من ال فالمامل  اجلنس ّية وعن لّك اخليالت ،ّيةاملرئّيات اجلنس   شاهدةم عن  توقّف

اكنوا  "الّريبوت"اذلين خاضوا جتربة  ال شخاص أ كرث .وس تكتشف حقيقة وضعك، أ سابيع معدودة ملّدةرغبتك اجلنس ّية  يف

مفاجئا يل ، واكن هذا الإابحيّة مشاهدة ال فالم عن تّوقّفال  عىلقادرين عىل الامتناع عن الاس متناء بسهوةل أ كرب من قدرهتم 

ّبانجد افقد و . اإىل حّد ما مشاهدة  أ نّ  بعد الإقالع ادركو أ   بل أ ّّنم فالم،مشاهدة ال   دون اّن الاس متناء ليس ممتعأ   لعديد من الش ّ

 .املتكّرر لس متناءاب ضغط الّشهوةختفيف حماوةل مه اإىل قوديه اليت اكنت ت -احمةوليست الّرغبة اجلنس ّية اجل -الإابحيّة ال فالم

ذا مل تكن قادر   ،فقط ايكون جزئيّ  حيهنا نتصابأ و أ ّن الا ،الإابحيّة مقاطع من ال فالم دون مشاهدة عىل الاس متناء ااإ

تعاين من تأ ثري الّرغبة امللّحة  يف هذه احلاةل أ نت .الس متناءل اجةحب ولست ،يف اجلنس حقيقيّة ل تشعر بأ ّي رغبة أ نت ابلتّأ كيدف

من املثريات اجلنس ّية اليت  جرعته املعتادة حباجة اإىلل ّن دماغك  ،دفعا الإابحيّة ال فالم اإىل مشاهدة دفعكل أ ن تاليت حتاو 

 .ادّلائرة العصبّية للماكفأ ةيف  الّراحة اليت يشعر هبا عند ارتفاع مس توى ادّلوابمني اعتاد علهيا، وحباجة اإىل
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 ضعف الانتصاب( نون منلل شخاص اذلين يعا؟ )من جديد لجامعسة لاتعود يل الّرغبة واحلكيف 

تكرار هذا وبسبب  ،اعىل الإنرتنت يف سّن مبكّرة جدّ  ّيةاملرئّيات اجلنس   شاهدةمب  نبدأ و ي اليافعني  الفتيان بعض

اإىل درجة أ ّّنم  ،اإابحيّة عرضه من موادّ ترة اجلنس ّية وشاشة احلاسوب وما بني الإاث الّروابط وتقوى وثّق، تتلفرتة طويةل الّسلوك

اجلنس ّية، الاس تجابة  يمتكّن دماغهم منحقيقيّة ل  امرأ ةمع  ممارسة العالقة احلمية الّزواج، وحيتاجون اإىل عندما يصلوا اإىل مرحةل

ّبان قد حيتاجو . ويفشلون يف عالقهتم الّزوجيّة  اخليالتو  ،ّيةاملرئّيات اجلنس   مشاهدة من الامتناع عنأ شهر عّدة  اإىل هؤلء الش ّ

عادة الربجمة ،يال لهابدلّك ما ميكن أ ن يعترب و  هبا، املتعلقة  ،والبحث عن طرق أ خرى لالإاثرة اجلنس ّية ،قبل أ ن يبدأ  دماغهم ابإ

 ن من التّواصل مع أ انس حقيقينّي.ويمتكّ 

 ،بني النّاس بعيدا عن العزةلأ طول  ان تقيض وقتك   التّواصل الاجامتعّي يف التّغلّب عىل هذه املشلكة، قد يساعدكو 

وسلوك  ،وعالقات حقيقيّة ،من اخليالت اجلنس ّية وتقرصها عىل أ انس حقيقينّيوأ ن تقلّل  ،زوجات املس تقبلوتتعّرف عىل 

عادة برجمة هذا شاّب شاركنا خبطّ و جنيّس واقعّي.   ل:قاف، هماغدته الاسرتاتيجّية لإ

هو لمتعة اجلنس ّية ل  ريق الوحيد الطّ أ ن يتعمّل أ نّ  هأ ريد ،يف دماغي ةجديد اطريق عّبدأ  أ شّق و "أ حاول أ ن 

ذا مل أ متكّن من  محمية عالقةمن خالل  أ انم فعّّلّ أ ن  زوجيتمع احلمية  عالقةال ممارسةمع امرأ ة حقيقيّة. اإ

ّ ل ل  خمتلقةو  ومهّية صوراأ مسح لنفيس أ ن أ ختّيل  نل ،حيدثغاية ما وهذا  ،اتكل اللّيةل حمبط أ مسح  .ساءن

ذا تذكّرت و  ،هنّ قابل أ قمّي النّساء اللّوايت أ  أ ن  أ حياانلنفيس  حداهنّ اإ  خشص ابتسامة أ عرف أ ّّنا ،ابتسامة اإ

 ." الواقعقابلته يف  حقيقيّ 
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 الفصل الّرابع

 خواطر ختاميّة

 

 54جون كيتس - جتّربه عندما فقط يّاء حقيق ّّش ال يصبح

 

ذا  فقم بعمل جتربة بس يطة:  ،سبّب كل الرّضرت  عىل الإنرتنت ّيةاملرئّيات اجلنس  مشاهدة أ ّن ب ساورتك الّشكوكاإ

مع حّّت جيُ  ول تنتظر ،ول تسّوف ،تؤّجلل  ي يتغرّي.وراقب نفسك حّّت ترى ما اذل ،لفرتة من الّزمن مشاهدهتا عن توقّف

 اجديد ال عقار و تتناو أ   ،غري مضمون اجتّرب اإجراء طّبيّ ، فأ نت ل جمازفة خطر أ و ليس فيهك هذا قرار  .واحد اخلرباء عىل رأ ي

 .غري مدروس

التّوّصل  من أ جل والوافية ادّلراسة املس تفيضةفاإّن  لإجراءات العالجيّة والعقاقري الطّبّية اجلديدةاب يتعلّق ال مرعندما 

ىل  ذا النّوع من ادّلراساتهب القيام سن احلظ أ نّ وحل  رىض،ن سالمة املضاممن أ جل  اجدّ  رضورايّ يعترب  ابعامتدها قرار ّنايئّ  اإ

عندما يتعلّق ولكن  .ومصداقيّهتا اعىل فعالّيهت والّطّبّية ال وساط العلمّية تّفاقابإ نتاجئ مثل هذه ال حباث  ظىوقد حت، ممكن ومتاح

 هبذهلن يكون  شأ نذا الوصول اإىل اإجامع علمّي هب، فاإّن الإابحيّة عىل الإنرتنت الرّسيعةارتياد املواقع  أ رضارّ ال مر ابحلديث عن 

 الّسهوةل.

أ و ايت الّسكّر تناولابلمتناع عن  اختاذ قرار كبريش به اإىل حّد ي  ّيةاجلنس  املرئّيات  مشاهدة لإقالع عناب رارقاختاذ 

مل  عن منتج جديد خّّل تّ وال ، شلك من أ شاكل الرّتفيه احلديثةزاةل ابإ  اقرار  ، فهو ل يعدو كونهنظامك الغذايئّ  يف الّضاّرة ادّلهون

أ عضاء  أ حدوقد وحّض  .ن امجليع يعيشون خبري حال بدونهاكمع ذكل فقد و  ،كام هو متوفر ال ن توفّرام  -حّّت عهد قريبو -يكن 

 :املنتدايت كيف تغزو املنتجات احلديثة نظام احلياة قبل أ ن يتّضح رضرها، فقال

                                        

جنلزيي ) هو (John Keats) "جون كيتس" 54  (م١٨٢١-١٧٩٥شاعر اإ
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 :خط سري العملّية"هذا هو 

نتاجه وتوزيعه هبدف جين ال رابح  -ضاّر عىل املدى البعيدلكنّه و - مثريو  جديد منتج - يمّت اإ

 املاّديّة

 ويدمنون عىل اس تخدامه ،املنتجذا هب النّاس عجبي -

نتاجئ  قبل أ ن تصل اإىلحتتاج اإىل عقود ، ولكهّنا بدراس ته اّدة واملوثوقةاجل العلمّية ال حباثتبدأ   -

 اس تخدام هذا املنتج اتتأ ثري حول  ؤكّدةم

دراك حقيقة ال مربدأ  ال شخاص املدمنون ي  -    من ويح جتربهتم ابإ

 اجلديد والاس تغناء عن املنتج ،الّضارّ بدأ  مرحةل التّخلّص من الّسلوك ت  -

نتاج وتوزيع جسائر التّبغ عىل لقد  ،ااملشلكة أ ّن هذه العملّية برّمهتا مؤذية جدّ و  واسع يف بداية  نطاقبدأ  اإ

. نعمل أ يضا أ ّن اليت تضبط اس هتالكهااحتجنا اإىل عقود من أ جل صياغة القوانني  ناولكنّ  ،القرن العرشين

. واملأ كولت عندما يتعلّق ال مر ابل غذية ٣-٢املرحةل  ل ناكد نتجاوز نالّصّحة، ولكنّ بعض ال طعمة ضاّرة اب

؟ ال حباث العلمّية اليت تعترب ذات اجلنس ّية عىل الإنرتنت اإىل أ ّي مرحةل ابعتقادك وصلنا مع الإابحيّة

 ."فقط فائدة معلّية يف هذا اجملال ابلاكد بدأ ت منذ بضع س نوات

 

هذه  الرّسيعةنرتنت الإ ش بكة  هبا زدمحتليت ا اجلنس ّية الوصول اإىل اإجامع علمّي بشأ ن مضاّر الإابحيّةن مل يمّت حّّت ال  

كتور ال مراض البولية والتّناسلّية أ مثال ادلّ  اخملتّصني يفبعض  اليت يطلقها راتيحذتّ ال رمغ و  ،قادمة عقودل مّت ذكلقد ل يو  ال اّيم،

ل ،"هاري فيش" هو مؤلّف فيش  د. يلحقوا ابلّركب.يّك اإىل وقت أ طول  كام يبدو نحيتاجو العلميّ  معظم أ قطاب اجملمتع أ نّ  اإ

بكرثة ميكن أ ن يسبّب صعوبة ابلغة  ّيةمشاهدة املرئّيات اجلنس  أ ّن يؤكّد بوهو  ،وأ س تاذ يف لكّّية الّطّب يف جامعة كورنيل

متكّنه  من الّزمنة احملافظة عىل مس توى الإاثرة لفرت  يفو، يف عالقته الّزوجيّة الاكفية اجلنس ّية ص يف الوصول اإىل الإاثرةللّشخ

متام من  .بشلك طبيعيّ  اعامجل اإ

ّ أ شار وقد  حديثة  عىل الإنرتنت اجلنس ّية اإىل أ ّن ظاهرة الإابحيّة نفس ّية والعقلّيةطبيب شاب خمتّص ابل مراض ال

 قد عاىن من خشصيّا رّصح بأ نّهو ومع ذكل فهيي تس بق ال حباث العلمّية مبراحل. ،س نة ١٥-١٠عن  معرها ل يزيدالعهد، و

 ذكر الّطبيب يف كتاابته:و ، ّيةمشاهدة املرئّيات اجلنس   من العجز اجلنيّس اذلي س ّببته هلمنذ وقت قريب تعاىف وأ نّه  ،ويالهتا

لو رضب معنا احلظ، فقد نمتكّن من معاجلة هذه املشلكة يف  ،الّطّبّية تتقّدم برسعة احللزون "ال حباث

 جنس ّيا أ صبحوا عاجزين عندما يكون نصف الّرجال عىل الكرة ال رضّية قد… س نة ٣٠-٢٠غضون 

لن حتقّق أ ّي زايدة يف مبيعاهتا لو استمثرت يف دمع  ل ّّنا ،غري معنّية ورشاكت ال دويّة وفاقدي ال هلّية.
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 الإابحيّة." ارتياد املواقع الإقالع عن عىل اليت تشّجع حباثال  

 

 اجلنس ّية  الإابحيّةريأ ثتعن  جاّدة ظهرت أ ّول ثالث دراسات علمّيةفقد  ،اإىل هذا احلدّ ل نكون متشامئني علينا أ  ينبغي 

جماّلت علمّية حتظى ونرشت يف  ،ومجيعها اكنت دراسات ممتازة، كتابة هذا الكتاب يف الفرتة اليت عكفت فهيا عىل عىل ادّلماغ

 داومت اليت "الّريبوت" نتدايتم تّرصحيات اليت يديل هبا أ عضاء نتاجئ هذه ادّلراسات توافقت بشلك جيّد مع ال و  ،ابحرتام كبري

 حاليّا اليت جترى "الّريبوت" ربةجت أ نّ  وابعتقادي .هذا الكتاب فصول يف لمك اخلّصهتو ، عىل الإنرتنت عىل متابعهتا منذ س نوات

ما و  عهنا. وفوائد الإقالع ّيةمشاهدة املرئّيات اجلنس   املتوفّرة يف الوقت احلايّل عن أ رضار عىل نطاق واسع تقّدم أ فضل ال دةلّ 

ىل ذكل احلني و  ،نتعمّل الكثريو  ،جنري املزيد من التّجارب زلنا حباجة اإىل أ ن جراء جتربتك الّشخصّية بعيد أ نت مقاإ عن أ ّي  اابإ

 الإابحيّة: رتياد املواقععرّب عن هذه الفكرة شاّب عاىن يف املايض من أ رضار ا تدّخل خاريّج. وقد

سواء أ اكن مصدرها  ،اجلنس ّية فلن ختدعك اللكامت ادّلعائّية عن الإابحيّة ،"عندما ختترب حقيقهتا بنفسك 

 ته وأ هدافهالإابحيّة أ نفسهم. فللّك من هؤلء أ جند ال فالمومرّوجو  أ و منتجو ،أ و املتحّررون ،املتديّنون

ماكنك أ ن ،، أ ّما أ نت فدليك املعرفةاليت تصّب يف مصلحته تكّون رأ يك اخلاص بك بناء ل  تس تخدهما وابإ

 ."أ نت عىل ما يصّب يف مصلحتك

 

 "عمل التّضليلأ رسار " عّرف عىلت

ذا كنت تتساءل ملاذا ل يوجد حّّت ال ن اإجامع علمّي ع رمغ لّك  عىل الإنرتنت ّيةمشاهدة املرئّيات اجلنس  مغّبة ىل اإ

 ما يعطيك اجلواب الّشايف. "حروب التّبغ"فقد جتد يف النّظر اإىل اترخي  العالمات التّحذيريّة،

وجدوا  ،أ حّب النّاس التّدخني .والتّلفزيون جنوم الّسيامنيدّخنون جسائر التّبغ مبا يف ذكل  اقبل س نوات، اكن امجليع تقريب

أ ن  ميكن كهذا ارائع سلواك أ ن يظّن أ حد بأ نّ  . كيف ميكناراقي امظهر  عطييو  ،وةابلنّش احساساإ ومينح  ،أ نّه هيّدئ ال عصاب

 ؟الإدمان يسبّب النّيكوتني اعتقد الناس يف ذكل الوقت أ نّ  ة؟ وهلابلّصحّ  ايكون ضارّ 

فّضلوا و  بأ ّن التّدخني هو الّسبب، نون، شكّك املدخّ عندما بدأ  ترشحي اجلثث يظهر وجود القطران يف رئات املدّخنني

قطع  عندها مل يكن من املمكنوابلّطبع  ىل ال خبرة املتصاعدة من ال سفلت املس تخدم يف تعبيد الّشوارع.مئة علقوا ابلاّل ن يأ  

جراء ادّلراسات العلمّية اليت حتّدد ال س باب واملسبّباتو  الّشّك ابليقني مجموعتني  ل ّن اإجراء مثل هذه ادّلراسات يتطلّب اإجياد ،اإ
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اجملموعة  ونطلب من أ فراد ،نطلب من أ فراد اإحدى اجملموعتني أ ن يدّخنوا جسائر التّبغ لعّدة س نوات عشوائّيتني من النّاس،

مجموعة  أ فراد تعريض احامتل نملا فيه م غري أ خاليقّ  جتريّبّ  اإجراءوهذا ابلّطبع  ،لنفس املّدة التّدخني ال خرى أ ن ميتنعوا عن

 .املدّخنني لل ذى

اذلين اس تفحلوا  وأ ّن النّاس ،حّصّية اأ دةّل من مصادر أ خرى تشري اإىل أ ّن التّدخني يسبّب أ رضار  الفرتةتزايدت يف تكل 

قارير تو  ،التّالزيمّ  أ حباث الرّتابط تواترت ال دةّل يفو  ،عن التّدخني تّوقّفيواّجون صعوبة مّجة يف ال  يف عادة تدخني الّسجائر

، احتاجت اإىل عقود لتكمتل طويةل ال مد راسات املس تقبلّيةادلّ يف حني أ ّن  .صادروغريها من امل ،… ،املرىضرواايت و  ،ال طّباء

تأ ثري اختالف  وتقارنعىل مدى س نوات،  أ ثري عادات التّدخنيتدرس ت يه ال حباث اليت طويةل ال مد ادّلراسات املس تقبلّيةو 

 املامتثلني يف لّك ما عدا ذكل. مجموعة من ال شخاصالتّدخني عند  عادات

عادة  هذه ادّلراساتاكنت ، و رشاكت صناعة التّبغ ومتويل برعاية وأ حباث جترى دراساتاكنت هناك  نفسه ويف الوقت

أ و أ نّه يسبّب الإدمان. وكام هو  ،عىل الّصّحة ارضر شلّك خني ي دأ ّي دليل عىل أ ّن التّ  تصل اإىل اس تنتاج مفاده عدم توفّر ما

رضر  يثبت اجديد دليال احملايدة ظهر ادّلراساتيف لّك مّرة تُ  ابلإشارة اإىل نتاجئ دراساهتا تقوم رشاكت صناعة التّبغ ، اكنتمتوقّع

 امن املبكّر جدّ أ نّه و  ،عاّم بأ ّن هناك تضارب يف ال راء بني اجلهات املعنّيةدلى الّرأ ي الخلق انطباع  اإىل واكنت تعمد التّدخني،

 فقدتعاملهم مع النّقاش العلمّي ادلائر حول املوضوع،  عىل كيفيّة ثالمك و . هالتّخّّل عن ادّلعوة اإىل الّتدخني، أ و الإقرار خبطورة

بّب س هو اذلي ي الرئتني يف و اكن ادّلخان املوجود ل"قبل رشاكت صناعة التّبغ بقوهل:  رّصح رئيس جلنة ال حباث املدعومة من

ّن أ   ،ابلرّسطان منذ زمن بعيد مجيعنانا ، ل صب ابلتّأ كيد رسطان الّرئة يف  وااكنو  ،"من ذكل بكثري اب الرّسطان أ كرث تعقيداس باإ

احامتل زايدة التّدخني بعادة اليت تشري اإىل ارتباط  التاّلزيمّ  أ حباث الرّتابطعن نتاجئ  متاما النّظر رصف ونيتعّمد نفس الوقت

 عىل ال س باب واملسبّبات. مؤكّدا ل تعطي دليال التّالزيمّ  أ حباث الرّتابطأ ّن حبّجة  ، ويرفضون ال خذ هباالرئة طانالإصابة برس 

ناكر احلقيقةو  حرجة، اإىل مرحةل لوضعوصل ا أ خر املطافيف لكن و   ،فقد ازداد عدد حضااي التّدخني ،ما عاد ابلإماكن اإ

 الهّنايةويف  ،الإدمانيسبّب يكوتني النّ  أ نّ  افس يولوجيّ  أ ثبتتو  ،تعقيداو  دقّة صارت ال حباث يف عمل الإدمان أ كرث تكل الفرتةيف و

 .وبطل حسرها ،حتّطمت أ سطورة رشاكت صناعة التّبغ

 ،اتّم خبطرههبذا الّسلوك عىل عمل ولكهّنم خيتارون القيام  ،حّّت يومنا هذا النّاس يدّخنون جسائر التّبغبعض ل يزال و
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ائر التّبغ خالية من أ ّي رضر.  ادعة مفادها أ ّن جسخماليت اكنت تبذل من أ جل رمس صورة  احلثيثة وضع حّد للجهود جنحنا يفوقد 

نواتو   احتاجتو ت مغّيبة، ظلّ  وهاّمة للّصّحة العاّمة قيّمةومعلومات  ،رضار كثرية اكن ابلإماكن جتنهّباحصلت أ   عىل مدى الس ّ

يف أ ذهان  اثرهتااإ  عىل رشاكت صناعة التّبغ ولّك الّشكوك اليت حرصت.  مؤكّدة وتصبح حقائق علمّية ، تنرشعقود حّّت  اإىل

 .املاّديّة رار تدفّق ال رابحمتواس   القانونّية، أ ّمنت لها احلاية ،تثبيهتا يف العقولو  النّاس،

عادة تدخني جسائر  ما بني رشاكت صناعة التّبغ من أ جل اإاثرة الّشكوك حول العالقة كربايت هذه احلةل اليت قادهتا

نتاج الثّقايّف للجهلتو  "،عمل التّجهيل"يف دراسة عمل يدعى رسطان الّرئة تعترب اليوم حاةل نوذجيّة الإصابة ب التّبغ و   ،عين عمل الإ

 "برااين ماكدوجال"جمال علمّي معنّي. وقد عرّب  رع الّشّك يفوز ،طرق تعّمد غرس املعلومات اخلاطئةيدرس عمل التّجهيل و 

 بقوهل:عن ذكل  55"اجلنس ّية لإابحيّةمبتىل اب" مؤلّف كتاب

كون دليه أ دىن من غري أ ن ت ،دّخن جسائر التّبغ دون انقطاع اكمال "من الّصعب أ ن نتخّيل أ ّن جيال

 عىل الإنرتنت." اجلنس ّية الإابحيّةء ذاته حيدث اليوم مع اإل أ ّن الّّش  ،فكرة عن مدى رضرها

 

ّبان اليافع ميكن القول أ نّ الإنرتنت اليوم بنفس مسار قضّية التّدخني؟   اجلنس ّية عىل حيّةالإابهل تسري ف   نيلّك الش ّ

 املوادّ  يس هتلكنوايت ونس بة النّساء اللّ  ،بدرجة ما يراتدون املواقع الإابحيّة الرّسيعةاس تخدام الإنرتنت اذلين تيرّس هلم  -تقريبا-

بأ نّه تلقايّئ يتودّل دلى النّاس افرتاض  اعتيادايّ  ويصبح معنّي  يش يع سلوكعندما و  ،مضطرد يف ازدايد عىل الإنرتنت الإابحيّة

رمغ أ ّن هذا الافرتاض  ،سيّئا عىل أ ّجزة اجلسم احليويّةتأ ثريا ليس من املمكن أ ن يسبّب وأ نّه  ،"طبيعيّ أ نّه " الرّضر أ و عدمي

 غري حصيح.هو يف الغالب  افرتاضا كهذا أ نّ قضّية التّدخني أ ثبتت قد و  ،علميّ  مبيّن عىل أ ّي أ ساسغري ة ما يكون عاد

جراء و  دراسة  ما ّندف اإىلعند ل يتيرّس  للّشكّ  جمال ن تدعدون أ   ال س باب واملسبّبات اليت حتّدد التّجارب العلمّيةاإ

 الباحث أ يتيمن ال خالق العلمّية يف يشء أ ن  . فليسلتّدخنيا عند دراسة أ رضاراحلال  اكنكام متاما  ،أ رضار الإابحيّة اجلنس ّية

 العنان طلقيبيامن  ،االإابحيّة ّنائيّ  ارتياد املواقع عن تنعواطلب من أ عضاء اإحدى اجملموعتني أ ن مي يو  ،جموعتني من ال طفالمب

                                        

55  Brian McDougalby  ”(selfish) reasons to quit pornPorned Out: erectile dysfunction, depression, and seven more “ 
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عدد يف الهّناية  يقارن مثّ  ،اتوملّدة س نو  ،اتّمة ّية حبّريّةنس  اجل  رئّياتشاهدوا ما يشاؤون من املي يّك عضاء اجملموعة ال خرى ل  

ّ  افقدو  ال شخاص من لّك مجموعة اذلين  وأ  من مشالك العجز اجلنيّس  نيعانو صاروا أ و ،صبحوا مدمننيأ  أ و  ،ساءاجنذاهبم للن

 !احنراف اذّلوق اجلنيسّ 

 من مراتدي املواقععىل املدى الّطويل مجموعات  تابعت  طويةل ال مد، يكون من املس تحيل اإجراء دراسات علمّية وياكد

جمّرد  نّ كام أ  .  الثّامنة عرشة دون سنّ  القرّص  ل طفالاب عندما يتعلّق ال مر وخاّصةمّمن ل يراتدوّنا، الإابحيّة ومجموعات أ خرى 

 مس تعّدونو  اذلين يشاهدوّنا ومجموعة أ خرى من ال شخاص ،ّيةنس  اجل املرئّيات يشاهدون مجموعة من ال شخاص اذلين ل  اإجياد

 ،ة عادة التّدخني اكنت أ سهل بكثريابملقابل فاإّن دراسوبدقّة هو حبّد ذاته معل مّلء ابلتّحّدايت.  سلوكهمتوثيق  للموافقة عىل

ّما أ ن يكون الّشخص ف عن نوع الّسجائر اليت  بطيب نفسو  يفصحواأ ن  عىل اس تعداد اتمّ واكن املدّخنون  ،أ و ل امدّخناإ

 ومّت بدأ وا التّدخني. ،ومك س يجارة يدّخنون يف اليوم ،يدّخنوها

املرئّيات  مشاهدة عىل رضر دةلّ ال   تزتايد اكنت شاع اس تخدام الإنرتنت الرّسيعة أ ن منذغضون س نوات معدودة  يفو

تشري تقارير الباحثني و  ،حاّدة حّصّية انون من مشالكتمراتدي املواقع الإابحيّة يعبعض تبنّي أ ّن و  ،متعّددة من مصادر اجلنس ّية

ّبان  ااإىل أ ّن أ عداد  ويذكر ال طّباء يف تقاريرمه أ ّن مرضامه ،يعانون من ضعف الانتصاب صاروا اليافعنيغري مس بوقة من الش ّ

ات دماغّية مثرية للقلق يف ال عصاب وجود تغريّ يف عمل الإابحيّة. ووثّق خرباء  مشاهدة ال فالمعن  توقّفوابعد أ ن  تعافوا قد

 .لإدماناوصلوا اإىل مرحةل  قد أ ّّنمأ و أ اكنوا مّمن يشاهدون ال فالم اجلنس ّية ابعتدال  ، سواءالإابحيّة راتدي املواقعم أ دمغة

 ونيقصد صاروا هتاإدماّنم وعّززيف  اجلنس ّية الإابحيّة تس ّببت الإنرتنت اذلين  اس تخدام وأ عداد مزتايدة من املدمنني عىل

 عامال اجلنس ّية كون الإابحيّةتحالت مزتايدة من قضااي الّطالق  نظرون يفي  احملامون بدأ  و  ،مؤّسسات املعاجلة من الإدمان

ال ذواق املكتس بة  هذه أ نّ و  ،من تغرّيات مفاجئة يف أ ذواقهم اجلنس ّيةأ ّّنم يعانون  يقولون رصاحة ايفعونش ّبان بدأ  و  ،فهيا ارئيس

 الإابحيّة. مشاهدة ال فالم وا عنتتالىش بعد أ ن يقلع

مشاهدة املرئّيات  راثأ   تدرساليت  التّالزيمّ  من أ حباث الرّتابطعرشات ال وجد يويف أ روقة البحث العلمّي ال اكدميّي 

والقلق  ،واحلرص النّفيسّ  ،والاكتئاب اجلنس ّية بني الإابحيّة اتالزميّ  االعديد من هذه ادّلراسات وجدت ارتباطو  ،اجلنس ّية

 اتالزميّ  اترابط ااخل.  وقد وجد الباحثون أ يض ... ،وتغرّي ال ذواق اجلنس ية ،وعدم الاكتفاء يف العالقات الّزوجيّة ،الاجامتعيّ 
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ماكنّية و  ،واملشالكت الّسلوكّية ،العزةل الاجامتعّيةزايدة و يف سّن املراهقة  مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية الفاحضةبني   قرتاف فعلااإ

 .أ اثر سلبّية عىل الّصّحةوجود و  ،مع املربنّي يّ فعاط تأ لف وعدم القدرة عىل تكوين رابطة ،والاكتئاب ،ارج عىل القانونخ

 لنّساء.ل  امليسء همسلوك لإابحيّة و لمواقع ال بعض الّرجالارتياد  بني تالزيمّ  ارتباطأ ّن هناك وا كذكل وجدو 

ولكن هل حنن مس تعّدون  ،سبّباتاإىل مس توى حتديد ال س باب وامل  -لّطبعاب- ل يرتقي العواملالرّتابط التّالزيّم بني 

)بدليل الرّتابط التّالزيّم( فقط ل جل أ ن نمتّسك بسلوك غري رضورّي  متةلاحمل  ال رضارأ ن نرصف النّظر عن لّك هذه ابلفعل 

 احلاسوب؟ ةشاش من خالل املصطنعة الإاثرة اجلنس ّية الّسعي خلف مثلعىل الإطالق 

املرئّيات مشاهدة  عىل أ نّ  ونرصّ ي اذلين اجلنس عمل يف اخملتّصنيمن  -ذات خصبولكهّنا -هذا وما تزال مجموعة صغرية 

عىل حّصة  لدّللةل م اليت أ جروهانرش أ حباهثقومون ب وي ،قد تكون مفيدة أ ّّنم يّدعون أ ّّنا بل ،رضّ ت لعىل الإنرتنت  اجلنس ّية

 عن ملزيد من ال دةلّ يطالبون اببل  ،اليت تناقض أ راءمه التّالزيمّ  ل حباث الرّتابط وزان طونل يعيف نفس الوقت فهم و .اّدعاهئم

جراء ال   حّّت يأ خذوها مأ خذ اجلّد.و  ،الإابحيّة اجلنس ّية رارض أ  ثبات لإ  ثنائّية التّعمية جاربتّ طريق اإ

ناّم يه جارب ثنائّية التّعميةتّ جراء ال مطالبهتم ابإ  للوهةل ال وىل أ نّ  بدوي قد  ماكنه  اإ دليل عىل توّّخ ادّلقّة العلمّية، مفن ابإ

ل أ ّن وع من التّجارب اليت حتظى ابحرت أ ن يعرتض عىل هذا النّ  جراء هذ ةطالباملام العلامء والباحثني. اإ من التّجارب  ا النّوع منابإ

جاإّن . اشديد ايظهر خسف مشاهدة املرئّيات اجلنس ّية عىل الإنرتنت رأ رضادراسة  أ جل  الك أ نّ  عينيجارب ثنائّية التّعمية تّ راء ال اإ

جراءات التّجربة، املشاركني يف ادّلراسة ل عمل هلمال شخاص و  من الباحثني طوال فرتة  معايريهمّت تغيري ي اذلي عاملأ و ابل ابإ

جراء التّجربة  يتناول لّك املرىض ادّلواء اجلديد عىل حّد سواء، يف التّجارب اليت جترى دلراسة دواء جديد،عىل ذكل، ومكثال . اإ

 العقار الّطّّب  اليت حتتوي عىل ادّلواء حبّة أ ّي ال شخاص يتناولون يف التّجربة نواملشاركاملرىض ول  ونل يعرف الباحثو

ن تساوت مع نظري  ،اليت ل حتتوي عىل العقار الّطّّب  ادّلواء الومهيّ  حبّة وأ هّيم يتناول ،لفعلاب . أ ّما هتا يف الّشلك واللّونواإ

لبد أ ن يكون  .هل هبا ل عملاملشارك املريض ّن كول اتذه املعلومعىل دراية هب يكون أ ّن الباحثفتعين  ،التّجارب أ حاديّة التّعمية

 مشاهدة املرئّيات أ رضاردراسة  اإىل اليت هتدف ال حباثيف رى جيُ ل ميكن أ ن التّجارب أ ّن هذا النّوع من  -واحلاةل هذه- اواحض

 الإابحيّة أ م ل. يشاهد ال فالم مبا يفعل، وس يعرف اإذا اكن وف يكون عىل دراية اتّمةس يف لّك ال حوال فاملشارك ،ّيةنس  اجل 

جراء  فكن  ،الإابحيّة اجلنس ّية دراسة تأ ثري عرض احلديث عنجارب ثنائّية التّعمية يف متّ ال وذلكل اإذا مسعت أ حدمه يطالب ابإ
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 .، وعن كيفيّة اإجراهئاالتّجارب اليت يتحّدث عهنا عنأ دىن فكرة  دليه تخص ليسهذا الشّ ّمة بأ ّن ات عىل ثقة

أ ّن أ فضل جتربة دلراسة ال س باب واملسبّبات ميكن اإجراؤها يف الوقت احلايّل يه التّجربة اليت عىل  رصّ أ  وما زلت 

 املواقع من مراتديمه املنتدايت هذه أ عضاء  ، ل ّن مجيعالإنرتنت "الّريبوت" عىل ال لف من النّاس عىل منتدايت يومخيوضها ال 

زاةل  طواعية يقومونو  ،الإابحيّة ليست  "ادّلراسة"هذه  ."ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّيات" عامل وهوالوحيد املشرتك بيهنم  العاملابإ

ذكل ينطبق اإل أ ّن  وضون جتربة "الّريبوت"،اذلين خي عوامل أ خرى كثرية تؤثّر يف حياة ال شخاصهناك ابلتّأ كيد ل ّن  ،مثالّية

مضاّدات  ، لنقل أ ّّنا تدرس تأ ثريعامل ما تأ ثري تدرس أ خرى يف أ ي دراسة أ اكدميّية ال شخاص اذلين يشاركونعىل  اأ يض

 ،جامتعّيةالعالقات الايف و ، النّظام الغذايئّ يف بني املشاركني هناك اختالف أ نّ  ابلّطبعنجد س   عىل سبيل املثال، الاكتئاب

 وهكذا دواليك. ،وجتارب الّطفوةل

مشاهدة املرئّيات  اذلين ينكرون اإماكنّية الإدمان عىل الباحثني واخملتّصني يف عمل اجلنسيعتقد بعض اخلرباء أ ّن 

يف  غرشاكت صناعة التّب دمعون مواقفن اذلين اكنوا يو املأ جور نباحثوال  يقومون بنفس ادّلور اذلي قام بهاجلنس ّية الفاحشة 

ل يتّفق مع  بشلكدون قيد أ و رشط، و  لجنسللإجيابّية اهتم من نظر  ةمس متدّ ما تكون  اغالبدوافعهم  أ نّ  هنا الفرقلكّن  ،حيهنا

الإابحيّة  راتدي املواقعأ ّن م فكرة قبلونت ول ي  ،ممكن ةنس يّ اجل  مشاهدة ال فالم الإدمان عىلأ ّن قواعد النّقد الزّنيه. فهم ينكرون 

 الّشعور هبّزةوعدم القدرة عىل  ،مثل تأ ّخر القذف اجلنيسّ  أ داهئمعىل تؤثّر غري مس بوقة  أ رضار حّصّيةعىل الإنرتنت يعانون من 

 .الإابحيّة مشاهدة ال فالم فقط بسبب ، ولّك ذكلوفقدان الاجنذاب لزوجاهتم ،وضعف الانتصاب ،امجلاع

لهيا تالاس تنتاجات اليت توّصل بصّحةو  ابلقمية العلمّية شكّ ان خشصيّا أ  أ   اليت مل جتد أ ّي دليل عىل  راساتدلّ ابعض  اإ

 ل س باب عديدة:وذكل من ادّلراسات، جّدا واليت ل تعدو كوّنا عددا حمدودا  ،الإابحيّة عىل الإنرتنت رتياد املواقعرضر ا

اس تخدام  عمل ال عصاب عن الإدمان عىلخرباء أ جراها  عديدة نتاج أ حباثالبحتة علمّية ال دةّل ال   يوجد الكثري من -

وتوحّض كيف يؤّدي  ،الغموض لوجت هذه ال حباثو  .واجلنس حبّد ذاته ،ّيةنس  اجل  ومشاهدة املرئّيات ،الإنرتنت

 ة حمّددة ميكن التّنبّؤ حبدوهثا.ات دماغيّ ري تغي حدوث يف هذه الّسلوكّيات اإىل املزمن الإفراط

 ،الإنرتنت اس تخدام لالإدمان عىل عن ال س باب واملسبّبات احلديث الإدمانعمل ل عندما حتّرى الباحثون يف جما -

د التّوقّف عبال عراض لّك اختفاء بل و  ،اجّتاه التّغرّيات ادّلماغّية املصاحبة لالإدمان عكسوجدوا أ نّه من املمكن 

 نتدايتم أ عضاء  العديد من هبا أ دىلالإنرتنت. وهذا متوافق مع التّقارير والتّرصحيات اليت  خدامعن اس ت

 .ارتياد املواقع الإابحيّة مّمن خاضوا جتربة الإقالع عن "الّريبوت"



190 

 

عىل  ّيةنس  اجل  املرئّيات يمشاهد ةغدمأ  قام فهيا الباحثون بعزل ودراسة  غاية يف ادّلقّةدراسات  مّت مؤّخرا نرش -

ن  اس تخدام املتعلّقة بأ نواع الإدمان عىل ّيةماغ حباث ادلّ ال  لّك و  ،دراسات أ خرى يف طريقها للنرّشهناك و  ،رتنتالإ

مواقع التّواصل  رتيادوالإدمان عىل االقامر، والإدمان عىل لعب ، لكرتونّيةلعاب الإ ال  الإدمان عىل الإنرتنت )

لهيا  تاجئنّ ال ( تتوافق نتاجئها بشلك وثيق مع ّيةنس  اجل  مشاهدة املرئّياتوالإدمان عىل  الاجامتعّي، اليت توّصل اإ

ماغ يه ودلونة ادلّ  ،دمانلإ االإدمان هو و  ،تعاطي اخملّدراتيف جمال الإدمان عىل  بحثعقود من ال  العلامء خالل

 حقيقة من حقائق احلياة.

 عن قرب، وخاّصة تكل اخملتّصون يف عمل اجلنسال حباث اليت يقوم هبا تفّحص  فاإنّ  ،لكّه عىل النّقيض من ذكلو  -

 أ ّن هبا أ خطاء وعيوب وبصرية للّك ذي عمل يظهر ،أ ّي رضر الإابحيّة ليس هل ارتياد املواقع أ نّ  جاليت تس تنت

والوزن اذلي يعطى لهذه  ،اليت يمّت حبهثا املسائل يف فقال  ضيق  رى بوضوحت أ ن عند التّحّري كوميكن ،واحضة

 الإابحيّة بأ ّن املزيد من اس هتالك امزيّف اانطباعحبيث تعطي  وكيف تمّت صياغة النّتاجئ يف التّقارير ،فيضّخمها املسائل

 يعادل املزيد من الفوائد! اجلنس ّية

 

 ؟اذلي نريد التّعلمي ما هوولكن  ،التّعلمي

الواقع اذلي يعيشه الفتية يف سّن  مبنّية عىل مسائل يف دراسة باحثونال بدأ  عندما  يف ال ونة ال خرية حدث اذلي ما

 اليت أ ظهرهتا ال حباث البياانت واحلقائق أ نّ  اذلي حدث هو ؟موافرتاضاهت ممبنّية عىل نظراّيهت أ حباهثم من أ ن تكون بدل ،املراهقة

 يف هذا الكتاب. وردتاليت  أ عضاء منتدايت "الّريبوت" رصحياتمع ت اتوافقت متام ّيةال اكدمي 

-١٦ وفتيات ايفعني يف سنّ  ش ّباانمشلت  موضوع الإتيان يف ادّلبر عند ممارسة اجلنس حولدراسة حديثة أ جريت 

من  قليةل وجد الباحثون بأ ّن "قةلّ  ،اجنلزييّة ثالث مدن يفمجعت  اليت مكّ هائل من البياانت املوضوعّيةبعد حتليل و  ،اعام ١٨

ّبان والفتيات ّ ، ومجيعهم ارّصحوا بأ ّّنم جيدون الإتيان يف ادّلبر ممتع الش ّ  مل للنّساء."ؤمه توقّعوا أ ن

ّبان يقبلولكن ملاذا  ذا مل  عىل والفتيات الش ّ املراهقون  اهاة اليت أ عط؟ ال س باب الرئيسةكن ممتعتهذه املامرسات اإ

ّبان أ رادو "يه  واملراهقات  "أ ضيق" ادّلبرل ّن و "،ال فالم الإابحيّة عىل الإنرتنت يف ايشاهدوّن املامرسات اليتأ ن يقدّلوا  اأ ّن الش ّ

يف  املالحظة ال خريةت . )وقد ذكر "ممتعا م جيدونهفال بّد أ ّنّ  ،قبلون عىل هذا الفعلما دام النّاس ي "أ نّه  اضوقالوا أ ي ،من الُقُبل

تيانأ ّن ب اعتقادمه يناقضها وهو اذليالّرأ ي  جنبا اإىل جنب مع ادّلراسة قريرت  (.يسبّب لهن ال مل يف ادّلبر النّساء اإ

 هذا ما يفعل": عندما يشاهد ال فالم الإابحيّة عىل التّدريب اذلي يتلقّاه دماغ املراهق اممتاز  مثاله ادّلراسة هذ تقّدم
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بأ نّه قادر عىل أ ن أ قرانه أ ن يتباىه أ مام يف هو رغبة الّشخص و عامل أ خر هناك و  "،أ يضاأ ان  يتوّجب عّّل أ ن أ فعهلو  ،امجليع

 يف ال فالم الإابحيّة. يشاهدهايقدّل املامرسات اليت 

الإنرتنت  الإابحيّة عىل ال فالم أ ّن مشاهدي اأ يض ن املمكنمف لنّظريّة اليت طرحهتا دراسة ماكس بالنكا عىلبناء و 

اثرة اممارسات جنس ّية أ كرث تطّرف جتربة يسعون اإىل ( بسبب تناقص حساسيهّتم "أ ضيق"اإىل حمفّّز أ قوى )فتحة حيتاجون و  ،واإ

املتعة وال مل والقبول  حول جاّدة شاتاق"اخلوض يف ناهقني حباجة اإىل أ كرث من جمّرد وهذه ال خرية تؤكّد يل بأ ّن املر  للمتعة.

كراه  الإاثرةتعّرضهم ل ؤثّريّّنم حباجة اإىل أ ن يتعلّموا كيف اإ  .راسةتقرير ادلّ  حثون يف هبا الباوىصأ  اليت ويه التّوصيات  "،والإ

 غرّي أ ذواقهم.يعىل أ دمغهتم و  بشلك مزمن املفرطة اجلنس ّية

تأ ثريات غري مرغوبة  هل ّيةنس  جل ا املرئّياتمشاهدة بأ ّن  دركوني بدأ وا ابلفعل الفتية اليافعونتدّل ال حباث عىل أ ّن و 

يافعني يف سّن الثّامنة عرشة من اكفّة مدن ال  ومشل ،م٢٠١٤أ جري يف شهر حزيران لعام  بياناس ت  نتاجئ ففي ،عىل حياهتم

 يّل:ما  الباحثون وجد، اململكة املتّحدة

 ٪ غري موافق٨٪ موافق و٦٧ :الإدمان سبّبت  ميكن أ ن اجلنس ّية الإابحيّة -

ّبان اليافعني اإىل اجلنس والعالقات العاطفيّة:  اجلنس ّية الإابحيّة - ٪ غري ٩٪ موافق و٧٠لها أ اثر مدّمرة عىل نظرة الش ّ

 موافق

٪ موافق ٦٦بطرق معّينة:  مع أ زواّجنّ  يترّصفنيّك ىل الّضغط عىل النّساء والفتيات أ ّدت اإ  اجلنس ّية الإابحيّة -

 ٪ غري موافق١٠و

 ٪ غري موافق٧٪ موافق و٧٢مواقف غري واقعّية جتاه اجلنس: و  تبيّن أ راءتقود اإىل  اجلنس ّية الإابحيّة -

 ٪ غري موافق١٩٪ موافق و٤٧مشاهدة ال فالم الإابحيّة:  يف ابأ سجتد  لو ،أ  خط تعتربهل أ نت  -

 

عاينوا بأ نفسهم أ ثر  واذلين ،عىل الإنرتنت ّيةنس  جل املرئّيات اوفرة   اذلين نشأ وا يف زمننياملراهقهؤلء أ ّن  قولكننا أ ن نمي هل 

٪ ١٩لحظ أ ّن  ؟معلّمهيم رفمّما يعأ كرث  ابحيّةارتياد املواقع الإ  عن أ رضار ونيعرف، الهاتف اذّليّك عىل حياهتم وحياة أ قراّنم

 أ قّروا اإل أ ن أ كرث من ثليّث اجملموعة ،الإابحيّة ال فالم رأ وا أ نّه من اخلطأ  مشاهدة نبيافقط من املراهقني اذلين مشلهم الاس ت 

 .هاررض ب

ّبان اليوم ل  ينالكثري  أ يهذه النّتاجئ أ ّن ر توحّض   تأ ثري ارتياد املواقع توافق مع أ ّي من طريّف اجلدل القامئ حولي من الش ّ
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ل  -أ غلب الّظنّ -أ ي أ ّّنم  ،ابلرّضورة أ  خط ّيةنس  جل املرئيّات اعتقدون أ ّن مشاهدة . فهم ل ي الرّسيعة عىل الإنرتنت الإابحيّة

ل أ ّن  ،ّيةجلنس  للعالقة ااخلجةل و أ و بسبب النّظرة الّسلبّية  ،العقائديّ  الإابحيّة من منطلق الزّتّمت مشاهدة ال فالم يرفضون اإ

ن اكنوا ل يرفضوّنفهم يدركون خطرها و  .ملس هتلكهيا تسبّب مشالكت خطرية اجلنس ّية الإابحيّة أ نّ يرون  الكثريين مهنم  ،بذاهتا ااإ

 ذه الّظاهرة تتفامق بشلك مضطرد.ل ّن ه ،ونهملا يقولصغي أ ن نعلينا يتوّجب و 

ّ  أ يضا من الواحضو  نرتن التّعّرض للمرئّيات اجلنس ّية الفاحضةمن  راهقنيملا حاميةحماوةل  من ل جدوىه أ ن  أ نّ و  ،تعىل الإ

هم ابلّشلك مي عل نتواىن عن ت  ّية حتمّت علينا أ لل وؤ املسلكن و  ،وحمكوم علهيا ابلفشلعقمية يه ّجود  اجلهود املبذوةل هبذا الّصدد

 .ال رضار اليت ميكن أ ن تسبهّبا هلم لّك ما نعرف عن الّصحيح

 منكّهنو  ،اجلنس ّية لإابحيّةافريسة لصنّاع يف يوم من ال اّيم أ ن يصبحوا  من بناءانأ  حنمي  علينا أ ن نفعل يك توّجبي  ذامفا

ك أ وافق ؟د مسعت أ ّن احلّل يكون ابلتّعلمي)كام فعلنا مع املدّخنني(؟ لعكّل ق ابحلقائق من اخّتاذ قراراهتم بناء عىل عمل مس بق

عاىن مهنا مراتدو  اليت رضارابل   -ال عامر خمتلفيف - ملتعلّمنيتعريف ا دف اإىلأ ن هي ينبغي انجعا التّعلمي حّّت يكون ولكن الّرأ ي،

 يؤّديوكيف  ،ابملامرسة ادّلماغ غرّي تعلمي النّاس كيف يتأ ن هيدف اإىل . و ورّصحوا هبا يف منتدايت "الّريبوت" ،املواقع الإابحيّة

ادّلماغ حامية نفسه  بعات حماوةليه ت  وما ،اإحداث تغيريات يف ادّلماغ ترّض به اإىل ولفرتة طويةل للمؤثّراتالإفراط يف التّعّرض 

 رغوبة )مثل التّكيّف اجلنيّس والإدمان(.املغري ات ريّ هذه التّغمن الإاثرة املفرطة والتّصّدي ل 

ّ  عالوة عىل ذكل، ن لّشهوات اب تحمّك اجلزء البدايّئ يف ادّلماغ اذلي ي  أ لّية معل ذكل أ ن يتعمّل امجليع ه من املفيد جّدافاإ

 ،ناتمنذ بدء اخلليقة من أ جل ضامن البقاء واحملافظة عىل توارث اجلي  برجمتوكيف أ ّن أ ولواّيهتا قد  ،العصبّية للماكفأ ةوهو ادّلائرة 

 ،تاّكثر والإخصابلل  س نح هلة ت فرص لكّ  س تغاللول ،من الّسعرات احلراريّة س تكثارلال "نعم"هذا اجلزء من ادّلماغ يقول 

 احملمتةل. عن النّتاجئ الاكرثّيةبغّض النّظر 

احملافظة عىل  يف سبيلتوازن ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة ل غىن عنه احملافظة عىل أ ّن  عمل اليقني مواحيتاج النّاس أ ن يعلو 

 وعي أ و دون ،ياراتناخ التأ ثري يف و  ،ا من قدرة عىل تشكيل تصّوراتناملا له ،والعقلّية مدى احلياة ،والبدنّية ،الّصّحة النّفس ّية

 :علينا أ ن نعلّمهم الّطرق اليت تساعد الإنسان يف احملافظة عىل توازن ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة مثلينبغي .  و ورهادل منّااإدراك 

ة ّرفقال مصاحبة أ و اخلالبة، الّطبيعة يف أ فياءأ و قضاء وقت  ،ةالنّافع ّضغوطاتمسبّبات الأ داء التّامرين الّرايضّية وغريها من 
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قامةأ و  ،الّصاحلة  .اوهمّل جرّ  ،جلسات التّأ ّمل الّصامتة ومة عىلااملد أ و ،ّسلميةالعالقات العاطفيّة ال  اإ

 ،سوف نتوّجه ل حماةل اإىل البحث مّعا نريد يف هذه احلياة ،ونة العصبّيةالدّل  خاّصّية يف املس تنري فكريابلتّ مبجّرد أ ن نبدأ  

أ جياد عىل  أ كرث قدرةس نكون و  ،ب عن هذا الّسؤال بنفسه ولنفسهعىل لّك منّا أ ن جيي ،"احلياة الّطّيبة"وما اذلي تعنيه لنا 

 اإنّ  ،يا احلياة الّطّيبة اليت نريدهابعض املواّد والّسلوكّيات لقدرتنا عىل أ ن حن  اليت تشلّكه دالهّتديعندما نفهم  الّشافية الإجابة

 ما يف وسعنا. فضلأ نفس نا عىل أ   همتطلّب منّا أ ن نف ت  هتقرير مصري  لّك منا يف مس ئولّية

أ ن نفهم ال خطار اليت ميكن أ ن تس تدعي  ،عىل عاتقنا مس ئولّية أ كرب تقع غار الّسنّ وصوعندما نتعامل مع اليافعني 

عىل أ ن يقّرروا  الاكفية دلهيم القدرة تاملراهقون ليس .عىل الإنرتنت اجلنس ّية الفاحشة املرئّيات مشاهدة يتعّرضوا لها بسبب

متني لالعتقاد بأ ّن اإرابك ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة ميكن أ ن يؤثّر  علميّ  وهناك أ ساس "،احلياة الّطّيبة" تعنيهم ما اذلي بأ نفسه

رشحا  يشمل الربانمج التّعلمييّ ولهذا الّسبب أ حّب أ ن  ،عىل حياة البالغني هري أ ثتكثري من بشلك أ كرب ب  اعىل حياة املراهقني سلبيّ 

 جمال التّكيّف اجلنيّس والإدمان.يف  وخاّصة ،نقاط الّضعف الفريدة اليت متزّي دماغ املراهقل وافيا 

تركّز  املدارس أ نّ  أ حياان مسعأ   ،ما ذكرت لكّ  همبدل من تعلمي و  ،الواقعهذا ما أ رجو أ ن يتعمّل أ بناؤان، ولكن عىل أ رض 

عىل سبيل املثال، ذكرت جريدة و . "الإابحيّة الّسيّئة املوادّ  "من  "الإابحيّة احلس نة"املواّد يف ميزّيون عىل تعلمي ال طفال ك 

خيربوا التّالميذ أ ن و  ،اجلنس ّية عن الإابحيّة اعىل املدّرسني أ ن يعطوا دروس" نّ أ   م٢٠١٣عام  (Daily Mail) "يّل ميلادلّ "

ام هو هيخليال لكابحلقيقيّة و لّك ما حيتاجه املرء ليس متتع ابأ نّ ب اّدعتو  "،الإابحيّة ليست لكّها سيّئةاملواّد  اخلرباء يقولون بأ نّ  أ نّ ب

 أ ن يمتكّن من التّفريق بيهنام.

 "الإابحيّة احلس نة"املواّد  ال طفال ما يه علمييدمع الفكرة القائةل بأ ّن ت واحد أ نّه ل يوجد دليل علميّ  حقّا احملزنو 

ّن هذا الاجّتاه  ّشائعةللّطبيعة ال اخلارقة  احملفّزاتم ملواّجة هتيزيد من جاهزيّ أ و  ،من املشالكتقهيم يسوف  يف بيئتنا اليوم. بل اإ

اليت و  ،الإنرتنت اس تخدام يف موضوع الإدمان عىل ادّلماغّية عرشات ادّلراسات نتاجئ يف التّفكري يتعارض يف حقيقة ال مر مع

مداد ل ينضب ،توفّرة حتت الّطلبأ ي الإاثرة امل - نرتنت حبّد ذاتهلإ ا اس تخدام نّ أ  وجدت  ماكن  وه -وابإ اخلطر ال سايّس. ابإ

 الاس مترار يف قفقط عن طري ،الإابحيّة أ ن يبقوا ادّلوابمني يف أ عىل مس توايته وملّدة ساعات بشلك مصطنعراتدي املواقع م

 ،"الإابحيّة احلس نة"املواّد  مشاهدة عىل الإنرتنت املواقع عىل تصفّحيف جلسات  رص املراهقونتق اوحّّت لو  النّقر والتّصفّح.
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وبدور  ،اجلنس ّية مرتبطة بوجود الّشاشة للمحفّزات حبيث تصبح اس تجابهتم ،م يضعون أ نفسهم حتت خطر التّكيّف اجلنيسّ اإّنّ ف

ليمك مالحظات ،وابلعزةل ،املشاهد  الإابحيّة: راتدي املواقعمن م اثنان أ دىل هبا وابلقدرة عىل التّجديد بنقرة. اإ

روق يل. يل  مثاّلتيف أ داء امل وتّصنّع الواحض يف هذه ال فالم ال  ،الإابحيّة ل تؤثّر يفّ فالم ال  "مشاهدة 

ّ أ حّب  حّّت  ، وأ س متر ابلتّصفّحولكيّن يف لّك مّرة أ تصفّح مئات الّصور ،الّرايضّيةظر اإىل صور املرأ ة أ ن أ ن

ت تكل الفتاة اليت كنت أ حبث متتكل لّك صفا . رشيكيت يف الوقت احلايلأ جد الّصورة اليت تغريين فعال

. أ عتقد أ ّن دماغي ابت ااإل أ يّن أ لحظ أ ّن الانتصاب ضعيف جدّ  ،معجب هبا كثرياورمغ أ يّن  ،عهنا

اعتدت  اوأ يض ،والتّنّوع يف الاختيارات ،عىل ربط اس تجابيت اجلنس ّية بعملّية البحث املضنية امعتاد

 أ متّع نفيس فقط ل غري." أ ن ال ّول وال خري هو هديف الّشعور بأ نّ  عىل

*    *    * 

الإابحيّة  املوادّ  الإابحيّة بتغيري أ نواع اليت س ّببهتا يل مشاهدة ال فالم شالكامل "حاولت أ ن أ ختلّص من 

 فالمال   مشاهدة واقترصت عىل ،فالم الإابحيّة الاحرتافيّةال   مشاهدة فامتنعت عن ،اليت أ شاهدها

ابلّطبع وجدت و ."فتيات حقيقيّات"تعرض  -عىل ال قلّ -ا ل ّنّ  ،هواةال ة املصّورة يف املزنل من قبل الإابحيّ 

ما زلت أ قيض لكيّن و  ،ممثاّلت حمرتفات ؤّدهياتمصطنعة  مشاهديف احلقيقة يه أ ّن نصف هذه املواّد 

يعّرض دماغي  الّسلوكوهذا  ،املثايل اذلي حيقّق يل الغرض فيملأ حبث عن ال و  أ تصفّح املواقع ساعات

 ."من العروض اجلديدة لها ّناية لشاهدة أ عداد مل 

 

الإابحيّة اذلين تفقد أ دمغهتم  راتدو املواقعوم الإابحيّة اجلنس ّية، طرخملا اضع حدّ تلن  "الإابحيّة احلس نة"املواّد مشاهدة 

اثرة املفرطة ل يعرفون شيئ  منرباّم ابس تثناء اجملاّلت املصّورة "، ابحيّة احلس نةالإ "املواّد امسه  اتوازّنا بسهوةل اس تجابة لالإ

 للّطبيعة. اخارق ايشلّك حمفّز الّطراز القدمي. ابلنّس بة لهؤلء، فاإّن التّجديد اذلي ل ينهتيي لالإاثرة اجلنس ّية عىل الإنرتنت 

ابحيّة "مواّد  ّية عىل أ ّّنانس  اجل  املرئّيات أ ّن حماوةل تصنيف البحتة علمّيةال قيقة احل  ابحيّة سيّئة"مواّد أ و " س نةح اإ  "اإ

ابحيّةليس دلهيا تعريف ة ل اليت تتحمّك ابلّشهوة اجلنس يّ و ادّلائرة العصبّية للماكفأ ة يف ادّلماغ ف ،يه حماوةل عدمية اجلدوى  الإ

ّّنا ترسل اإشارة ، اجلنس ّية فر  حمفّزاس تجابة ل ّي  غتمن الفرصة"وا"همّل اإ  ادّلوابمني.از مكّّيات اكفية من يسبّب اإ

من مشاهدة املواّد اجلنس ّية  هملن مينع  ةالّطبيعيّ  ّيةاجلنس  املامرسات  اليافعني أ ّن تعلمي اأ ن يكون جليّ  اينبغي أ يضو 

ذا تركت هلم احلّريّة الاكمةل يف اس تعامل أ ّجزهتم اخلاّصة نزعة يف طور النّمّو لها  يافعنيفأ دمغة ال  ،املنحرفة واملدقعة يف الفحش اإ

عادل اإعطاء يف التّعلمي ي الّساذجاإّن هذا املنطق . والّصادم فهم ينجذبون بقّوة للجديد واملفاجئ ، ما هو غريب وجعيبوميل للكّ 
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خباره بأ ّن الّصفحات املسموحة هل يه من  ،جمةّل بالي بوي من أ عداد اقدمي اعدد املراهق فقط. مكراهق، بأ ّي الّصفحات  ١٨-٥واإ

 سوف تبدأ  التّصفّح؟

انبع من نوااي  "سيّئة"و "حس نة"اإىل  املرئّيات اجلنس ّيةقد يكون ادّلافع اإىل اقرتاح تصنيف فمن انحية أ خرى، و 

نّه دعوة ل حصاب ال صوات الّصاخبة يّك  ،جدل ل ّناية هل عن القمي أ مام بدايةوذكل ل ّن هذا الاقرتاح ميهّد الّطريق  خبيثة، اإ

علهيم  أ ن يفرض حبّجة أ نّه ل حيّق ل حد أ ن منتقدهيميف اإخراس  حبقّهم مع الاحتفاظ ،فّضةل دلهيمالإابحيّة املاملواّد يرّوجوا ل نواع 

بل  ،حفسب ةليس حس ن اس يجادل غريمه أ ّنّ  "اإابحيّة سيّئة"مواّد  امفا يراه البعض عىل أ ّنّ  ،ال خالقيّة بشلك اعتباطيّ  معايريه

ّ  ةأ ساس يّ   .ةورضوري

الّطريقة اليت تصلنا هبا  يه ،ورغباته ميول املشاهدمن و  ،ة املرئّيةحمتوى املادّ من  ّيةأ مهّ رصاحة فاإّن ما أ جده أ كرث و

 ال فالم واملامرسات التّصعيد يف أ نواع انترش ،يوب الإابحيّةنذ أ ن انطلقت مواقع التّ مف . رضيف الوقت احلا اجلنس ّية الإابحيّة

وفقدان الاجنذاب للرّشيك  ،ومدى واسع من أ مراض العجز اجلنيسّ  ،والتّغيري يف ال ذواق اجلنس ّية ،متّ مشاهدهتايّية اليت نس  اجل 

ّن  .من النّاس من لّك ال طياف أ رضار ابتّل هبا عدد كبري لكّها تابتو ،احلقيقي ما خيلق هذه املشالك يه طريقة العرض اليت اإ

بقاء مس توى ادلّ  مشاهدي املرئّيات اجلنس ّيةمتكّن  ش بكة لفرتات طويةل بسبب التّجديد ادّلامئ اذلي توفّره  اجدّ  وابمني عالمن اإ

 الإنرتنت.

خارج عن نطاق هو جدل  "يّئةسّ ال ابحيّة "املواّد الإ و" س نةاحل ابحيّة "املواّد الإ حول  النّقاش ادّلائرأ ّن ب ؤمنولهذا أ  

الانتباه عن  رصفي العقمي غال هبذا اجلدلتش  بشأ نه. كام أ ّن الا أ و اجامع علميّ  اتّفاق التّوّصل اإىلول ميكن  ،ّيةالعلم احلقائق 

ابحيّةتوحّض اليت  املزتايدة ال دةّل العلمّية اإىل  وعن ال حباث اليت مازلنا حباجة ،عىل مس هتلكهيا اجلنس ّية التّأ ثريات احلقيقيّة لالإ

 . اإجراهئا

احلقائق العلمّية البحتة اليت  حنوونوّّجه  ،عن ال فاكر املشتّتة اليت ليس لها أ ساس علميّ  اعلينا أ ن نرصف احلوار بعيد

مشاهدو املرئّيات  مهنا أ س باب ال عراض اليت يعاين فكشعىل و  ،الإابحيّة أ رضار ارتياد املواقع يف التّعّرف عىل تساعدان

ماكننا أ ن ذا التّوّجههبو  ،اجلنس ّية   عن النّشاط اجلنيّس الإنسايّن. نتعمّل الكثري س يكون ابإ

الإابحيّة كام  راتدي املواقعسوف يساعد م اعلميّ  ّصحيحة واملثبتةاحلقائق ال  نرش وتعلمي فاإّن الرّتكزي عىل ،ويف الهّناية
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ماكّنم أ ن يتّخذوا قراراهتم و  ،نني من قبلساعد املدخّ   اجلنس ّيةمشاهدة املرئّيات الاس مترار أ و الإقالع عن بشأ ن س يكون ابإ

 الدّلن.دماغنا وخطرها عىل أ ثرها ومعرفة وافية ب ،راخسةبناء عىل قاعدة علمّية 

 

 سأ رسطوطالي - "اوتكرار  ا"نعرف ذاتنا مبا نفعهل مرار 

  



197 

 

  هل دليك اهامتم ابلبحث العلمي؟

املرئّيات اجلنس ّية أ و أ ي موضوع ال خوة وال خوات املهمتنّي ابلبحث العلمّي وال اكدميّي يف جمال الإدمان عىل مشاهدة 

ليه  ماكّنم احلصول عىل قامئة ابللّغة الإجنلزييّة مجليع ال حباث واملراجع اليت أ شار ” دماغك حتت تأ ثري الإابحيّة“أ خر تطّرق اإ ابإ

لهيا د. غاري ويلسون يف الكتاب ّ . اإ ة الّرجاء للحصول عىل قامئة ال حباث واملراجع اليت وردت يف الكتاب ابللّغة الإجنلزيي

 may.bader@mail.mcgill.ca: ينالتّواصل مع د. يم بدر عىل عنواّنا الإلكرتو

 

Do you have research interests? 

For readers who are interested in the research that has been cited in this book: A list 

of all the references that have been cited in the book is available in English. If you are 

interested in getting a copy of this list please contact me at may.bader@mail.mcgill.ca 
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